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30Ağustos Zafer ve Tayyare Bayramı Yarın 
BUtUn Yurtta BUyiik Merasimle Kutlanacak 
CAN HEYLi 

S ovgetler şimdi bunıı yapıyor, ı 
A lmanlara öylece saldırıyor / 

Ruslar belki de bütün kuvetlerini 
ileriye sürmeyi yeni bir kış har· 
b ine tercih edecek lerdir .. 

ETE M iZZET BENiCE 
Sovycfkt ilkb:ıh:ırd1 Kalinin 

ı;e Briyan'!. böJgcJerindc. iki bü
yuk taarruz teeriilıe,j yaptıktan 

ı;t,nra mu\·uifakiyc .... ızliğe uğra· 

) ınt.:a ted.&.füi durıund.l kalınayı 

\-e Alın~.ı taa.rruzu!lun inki<!jafını 

Lt>k!enıl' ~i tercih clnl·~·'' rdi. 
,.ı\.kn;.ııı tııııu.ııuzunun n-:ahi)et \.C 

hrdt!i ben·cu benıeıı h.L~laTı al
tlath \.l' bli~ ük bir ~ıirv•iıl~ ba~
ha,a bı.ral<tı. Ruslar, taorruzu da-
1 .. ı~ ZJ\·ad~ ~Jo:-,kO\ a \·r Lenin
grada kar ı unıunıi bır taarru·.ı 

halinde lıckli)orUırJı. \ oronej ve 
füı.tof ıdikamellerilıdcki taanu-
111 da ~iıu~lc dönmek i~ in yapıl
nus birer hamle halinde ınütalea 
l'dı) orlardı Böyle dü~iinmekle 
Ruslar y·alnı2 değildıler. jklki, 
yarı dün~·a da böyle düşünüyor
dıL Fakat, Alman Ba~koınutanl.ığı 
]llo,Jı.o,·a ,.e Leniıı~l'ad kaf}•sın
da mlidafaada kalarak Kalkasya
da Sovyct hıı.rp kab>lıyet H mu
ka•eınct unsıuiarına en ağıT dar
h<-)·i. ,uım1ak ~tedi. \·'c •. imdi bu 
davfflnt halli i~indcdir. Rusyayı , . , 

a - En on zahtre anbarından, 
b - En mcbıııl ptlroi kayna.k

]armds:n, 
c - Gcriı e talan en müJ:ıim sa

nayi bölge>inden, 
d - En tn<! bwl y· ard.nı ala!ıi

l<'<'ck ynlla~ındnn, 
e - Hayat, maden, lıarp mad

d<-1...-ı:ıA:ı k fet arz.ettiği etı zen
gm topraklardan.. 

Mahr•ı lıırnlrnıak ve te.:rit et
ım·k elhdtc l.I, So\"yet Rusyanın 
hııırp k:ıbili~._.t ,.e mukavemet 
idame ;ııi bıiıra kadaır diişürebi
lirdi w dü~ürebilir. Şimal. mer
kez ve Asy·a bölgelerindeki Rus 
l<a)nakhrı Alman ordusu :karşı-
5m<la harbi idameye kiifi değildir 
ve bilhas'a Asya insan kaynak· 
lan modorn harple Sovyet Rus
yayı ayakta tutacak kabiliyete 
varmış bıılumnamaktadtr. 

i te, .ıı\.lman taarruzunun bu 
ş<"kıldeki ınkişafı karş,.ında Sov
~d Başkomutanlrğı kendi ölüm 
ve kalımı üzerindeki hayati teh
i ke.)i kavran1ış ve me.rkcz, şimal 
bolgelerinde aktif ormayı te-rcih 
eı~tir. Ağustos ortalarından 

itiba~n bilha"'8 ınerkz kesimiıı
df' başlıyan Rus taarruxu bu ha
lin sahih w arı.lı: bir teıabiiriidür. 
Bu böylf' old~ğu kadar So\'yet
leTİn Alman şehirleri ve hatta 
J!.rrlin üzerine saldırmalan da 
yine o tezahiir ciimlesirıdendir. 
Yani. Sovyet yüksek kumanda 
hev'eti Kafkasyanın elde n ç ıkma
sıııdan <;011ra başına gek<:ı>k akı

beti ta<avvur dtiği için ınırruf 
tabiri ile • Can hevı ;,. ile Alman
ya meriııe ve Alınan o.rdu:suna 
ıuıJdınnıya haşlamı~, mtrkez ve 
şimal bölgeler iııde pasif owak
tan çıJonıştır. Çünkü, Sovyet Baş
komutanlığı görii yor ki, şimal ve 
merıkeıde ~klemek ölümü bdı:-

IBUOÖN 
2 nci Sayfada 

Almanlann Bir 
Harp Sırrı Keş
fedilebildi mi ? 

4 f°'iCÜ SAIIİFEMİZDE 

Y.:ırLllık At YarL1ı:annın 
tP,nel noetıct';eri tıakkmdak.i 

.ı: n.erlrr . .ıt oltuyunuı.. 

mull-
1ıah· 

!emekten \'C Alınan o.rdusuna ce
nupta lanı serbesti \·ennektıen 

ba~ka bir şey değildir ve Kafkas
ya elden ~ı.kbktan soıını geriye 
kalan Sovyet e>r<lularımn Jıa.rp 

kabiliy·eti zamanla sönmiye, eri
nıiJe ınalı,kilmdur. Buğdaysız, 

pctrolsiiz, sanayisiıt ordtıW Al
ınan harp makinesinlu kacşısın
da erim.-klen başka hiçbir _şeye 
y~ramıyaraklaırd,r, Bu takdir ile
dir ki, RıI>lt>r ııimdi belki de 1111C1'-

( LM'\ ıu1.ı Sh· 3. Sü; 3 de) 

B~'şvekil 
Sıvas'ta 
Şükrü Saracoğlu as
kerle bi r karavana· 

dan yemek yedi 
Sıva§, 29 ~ llu U'.'.1) - Ba-:' ekil 

Şükrü Saracoğlu dün saat 15 de 
bur.ıya gelmiş, Belediye, Parti, 
askeri, mülki erkan. ile kalabahk 
bir hallı: tamfmdan karııılanmış· 
br, Orgeneral Kazım Orb~y da 
Başvekilin refakatinde bulun-
maktadır, ' 

CDevıı.ııu S•: 3, Su: 4 dl') 

Tokyo şehri de 
bombaianmak 
arif esinde mi? 
Çinliler havalan
mağa müsait iki 
uçak alanını aldı 
J,ondra, 29 (A.A.) - •B.B.C.• 

Çinde G.nual Çan-l{Jy-Şek'in 
taarruzu ycı.:dcn inkCja etmiştir. 
General Çan·Kay.~ck kıfaları 

'Çinin en büyuk tay yare mey dan
Jarmdan lıirı olan ve Tokyanun 
bombardıman menzili dahilinde 
bulunan Çı•iy·en tay.; .re mey
danilc diğu bir tay yare meyda
nnu Japonlardan i,tirdat elm~
!erdir. 
Diğer tnr•fl,.n Çinlılcr cenupta 

da toarr112a başlamışlıt.<.•rr. 
---o-

Edirnekapı ve 
Topkapı hattın
da niçin birinci 
mevki tramvay 
işletiliyor? 

Baadatıızllk ylzla
dea llllacl mevkiler 
depolara çeki141 I 
Birkaç glin denberi Edlrııckap ı 

ve Topkapı h attwda işliyen lram
vayları.ıı motris arabalarının ek,. 
seriya birimi mevki olduğu gö
riilınektedir. Halbuki- uzun yı llar
danberi idare bu hatta hep ikinci 
mevki islettiğinden bu vaziyet şi
kayetleri mucip olmuş ve mat.
baaınıza gelen müteaddit o.kuyu-

(D~ Sa: 3, Sü. ~ d~) 

lstanbulun Milli Şefe minnet Stalingrad'da Eli 

1 
Silah Tutanlar 

Cep eye koşuyor 

.. 
nişanesi olan I nönü gezisi 

de garın törenle açılacak 
Bütün hazırlıklar ikmal edildi 

ŞOOrimWle ZBln Bayra;ım yı}döııiim ünde yapılan ~t re&mit>e bir bakı 

Şehrını.tµe 30 .A.ğuslns Zafer 
ve Tayyare Bayramı hazırlıklan 
twuımen i'kmcl ediUn.ıştir. 
Yarın ..:.a onda Taksimde- ya

pt1acak olan büyük geçit ııesmine 
(Df'O\'amı Sa: 3, S\i: 8 m>) 

Ordu Terfi lis· 
tesı bu sa a 
neşredildi -

T ürk Hava~ 
Kurumunun\ 
beyannamesi 

• 
Kurum bir havacı
lık endüstrisinin 

• 
temellerini atmak 
için bütün gayr-c

tile ~alışıyo r . 
Türk lla<va Kurumu 30 A

ğustos Zakr Bu yren.ı mu
nasebct.lc az....ı vat,ıN.aşlara 
aşağıdaki bey~nran:eyi no
rctmişl r· 

Azjz vaıand<!§larırn, 
Barış. ~~kiın ve mi ili hır

lik filke51 Tü:ık v., yar.r yır
mınci 30 Agustoo"tlntı kı..ilı-

' ıyacak ır_ Acı 1\1ncic kıvranan 
fb· r düny;:ının ()l'\asında, mi'!- i 
U:>tlenn rn 1l% üril tü '"' sı
kıntı ~ekM>ı olarak bayramı
mıza ~rişm<.k 'büyük bahti
yarlığı.ınıOOır. c . ı:;e,anu s,.: s. ~ü: s de) 

Bir habere göre, şehrin şima
linde Almanlar fi olgaya vardı 

Kafkaslarda bir 
bir şehrin 

ka ç vadinın temizlendiği 

alındığı bildiriliyor 
Vişi ~9 CA.A.) Rus karşı ta-

arruzlarına rağ:r ·n Ahı n kuv
~'eı:ierı Don k \ ı'tmın n doğusun
da ,.e Kal'k.a<) ad:; .cr'cmeıerinc 

dl'< um etmek!< dır. 

Londra, Alman Gcreralı Von 
BO!'k'un h ..ı ı "Tflı s rn-

kim dahılınde bulundu~, fakat 
bılinmiyen noktanın, TimOÇ<'?> <>
nun buraya y<'nı takviyeler {;<"tı
rip getirmiyeccği .okluğ-.ı scy cı:· 
mektedir, 

Bert.in ıaraimdan le y,t <'dılırır 

\Devamı Sa· 3. Sü ti cıa) 

........ /)""'r'f.':N 
..... .fl,..;.p{ar 
~ ./"f>V"lf"/./,~ 

D<>rı di,r,.,ı:_..;uiıı doğUt>undan Stalingnıd'a do.Gırv yapılan 

Alman t:ıarrw: istikam ellerini gö,lcnr harita 

RUS TAARRUZU ŞiDDETLi ! 
Yarın Orduya 
iltihak edecek 
genç 'Subaylar -Ankara Harp Oku
lunda diplomaları 
büyük merasim· 

Mustafa Muğlalı ve 
Cemil Cahid Toyde· 
mir Org e neralliğe 

terfi ettiler 
Ankara 29 (Telefonta)- Ordu 

terfi Lstesı Yüksek Tasdikten 
çıkmıştır .Lıst<'yc ı?re: 

BATI ÇÖLDE 

Son Taarruzda 

İ·r İtalyan 
taburunun 
üç e ikisi 

tahrip edildi 

Hitle~ Stalingrad' dan 
Rjevegittibazı kav ak 

mle verilecek 
Arıl<ara, 29 (T~il'tonla) - Ha:p 0-

kulumucıun fon .!illlıfırn ikmal ederek 
kıah.ra.man ordumuza iltihak eyliyecrk 
olan ytni subayılarımıza dip\orna t11vı.l 

töreni yaJ'ı.nk.. Pazar gUı1fi saat 16 da 
Harp Ok ılo.nıd:ı ;ya.pıia.caktır. 

ORGENERALLIGE TERFİ 
EDEN KORGE~EJL\LLER 

Mustafa ;Muğlalı, Cemıl C.ihit 

Toy de mır 
K.'ORGNERALlltôE TFRFİ 
EDEN TÜ:MGEXERALLER 

Ekrem Baydar, Şem.scttin Ta
(Devarr~ Sa: 3, s~. 7 del 

BU SABAHTAN iTiBAREN 

Yigecl}k satışlarının 
kontrolüne başlandı 
Gizli stokların bulunduğu Öğre

nileıı yerler basılacak 
ııeJçdi7e İklwa"I Müdllrlüiıü ile Mın

taka Tiıearet ::Pı.1üdürN:i.ği.iı pi,.asayL e
aa.lı ,elı:ilde J<oo\rol ;ç;n ~irl•i:i y~ 
mışlı.r ....e bu iki ctaircııln kantrolJer< 
bu •abatılan itibon-n ilk e>larak gıda 
maddeleri tı:ıerincle. u.muml lronlı"olle
ıre başlam'lll..-dır. Her m<iess<se ve 
mağaza ayr1 ayJ·ı gözden ~irilecek 
w fıatları yil.losek f!'Örül.eT. maddeler • 
üzerinde derhal tetkiklere başlana
oııklır. Her diı.kkıiın sah<bi sattığı malın 
fiatu:a fntuı·alar!a ve yaptığı m!l.:>ra!
larm maıkt>U"Z1arile kveik f'~~ mec- ı 
bur tutulecakıtı.r 

Merm.ı.rl;.r it;tıhsal mınt.akalarından 

(Devamı Sa: 3, Sil: 4 de) 

Vali m uav ini Bolu
d an dönüyor 

Bir hafta evvel mezur,ıyctlc 
Boluya gitmış olan va!: muavini 
Ahmet Kınık bugün öğleden ocn
ra ~hrimızc gelecektır, 

Bir mensucat 
Tüccarı dün 
Akşam tevkif 

Edildi 
Senelerden beri stok
lar yığan bu Musevi 
bu günleri mi bek -

liyordu ? 
Sultanhamamında 106 numa

ralı magazad~ nıanifatur3dık ya-
1 

pan JII~n adında Mu.e.·i bir 
lliic<:arın 1940 t•r binek dütlfuıı-

lDc·vl'm. Sa. 3, Su: 4 de) 

Lon<lro, zv (A.A) •B.D,C • Ela-
lc;aı y n crııtı' ınde \'eDı Zı·Hi.nda l.ır 
tarBJuıdan bır kaç a:Un tWvcl yapıl.an 
ta.ar: ı.::>da- itaıya l taburı.ınl,,, üçte ik:i
eilJ.n 1ı:r.ha E-d Jd. t cı.ıı.:a ~ nı;h .. , 

. 
inhisarlar 
Vekili bu 

sabalz geldi 
İşçilerin Ücretlerine 
0/0 25 zam yapılıyo r 
Jn.ıi rlar Vekili l\aif Kanıdcn!z b~ 1 

&:ı.baıhkı Ekspresle Ankııradan ıı·h ·ı

mıze gu!nı:~, Haydarpaşa ?st.a~Ollu.n<la 

intıııwr.ar t.Tmu.rn l\l'üdürü. Gü.mrü.A.
Jer Başmdü•U, bu lk dairenin Şube 
lludürlerl Vl' dost?an _tara.f:ından kar

ıılanmJ4iır, Vekil bir m'liddet şt'hri

mi2de kJl!ara.lc. tetkikl~!"cie bulunacak

tu D·i:Pr taraftaa:ı inhisar lşçilerilıin 

üorttlerine yenıden yüule yir:rni 
ULm yap..lma&i klll-arl&cı1..rllmıştır. 

İstanbul Parti 
Reisi vazife
s inde n affını 

rica et ti 
Yerine Kayseri meb
usu S. Hayri getirildi 

CY= Sa: 3, Sü. 4 de) 

noktaları tehlike • 
Londrc 29 (A.A.)- ilrit~nll'l·a: 

Rjev le S alınt:rad a o•ı,.,daki 
sahada büyuk mubarch ler ce

reyan etmek'ed R:ev be 'gcsın
de bir milyora :yak n Sov 1:eıt as
keri çarpışnrnktadır' A"nn'l mu
vc;sala yol'ar nı.., ba !ıca k~\·~::ık 

nc.k <dSı ve crkni te'11ık d • 
Hitler cenup12ki u.rı: :ni ka•, -
gahından Rıcv bıolge •n lıor<kd 

et .~ r Almanlnrl'ı E, 

evve bir SO\ vet taarru u b 
med <l 1 ani ltr..ıkt _ı: 

(D"'~m 5" ~. r . d ) 

( ademe-i H a 

B u, bir sın.rl"1 ;,,midir. Jlal

kın m:ıne\'iyahna lıi:zmet 
eden b ir sınıfın ismi ... İmam., ha· 
t ipt müezzin, kal'~·urn gibi (1lll1İ 
h ademesinin i ~ıui ... 

İçin de yaşadığmm iktxadi şart· 
lanı göre, hakkı şu veya bu züm
reye ü s tün tu tuiara.k korunabile
cek art ı.k ue bir s.ı.nd,. ne bi.r mı
ıuf blmıştır amma, bu sıru!m 
h ali gerçekten duman ... 

(Hademe-i Hayrat) taıı birisi 
i mzasile aldığım bir m ektupta 
b u sınıfın ha'i öyle apaçık, kup
kuru. :ıiynetı.ıı ve oyunsuz keli
melerle canl"ndınlıyor ki, bele
rin bcte-ri ht>sahınca, aptallar 
içinde aptal, öhiler •çinde öl\i, de
liler içinde dtli gibi. bu sınıfın 
da açlar ,.c 1.;are..,i1Ie-r içind CJt aç 
ve çare.U örnek oldnğıııı.a inaıı

dını. 

tHadeıne.j JJa,-rat)tan birisi
nin. bakın ~ "8hrlanna: 

•işte (H:ai..rn:<:.,ı Ha:yT~1)m eli-

NECiP FAZIL KJSAKU.RF.K 

ile geçe •. pa~~. )'\tkörıd.ı fa:l<~ 
chı,<im gibı, umuıım et.• ~:yda 1d 
lıra 50 kuruşlUT, Ayrıc~ bu boiı;<.
relcrc ash dz.md.ı bir ı~ gordıiı:
ımeLkr. Ş.,yet bir.ının hır ış y~ 
tığı gorüJurs.• ho:nen a~ ıgını 
yarısı keı;ilir Artık l:ıızinı, ~ 

cenallc vt? ır.cvlıitlarda t>i. ~ 
zengırılt'ı-~. milrun·eUr.., sı 

mafi<tan başkll hıçbır i:>ır.ıı kppı

mız yoktuı.. 

Bu apaçık, k upkuru. z ·' nct•İo. 
, .e o:y1m~tn ifrıde nin gö;tl<.·rJmıe ~at 
getird iği•ıi itiraf t"derinı. 

Kur'an dua, dinı ınera~in1 İ! ti 
k3T rne,·zuu deli il ki, ıa\ allılar 
bazı husu<:ıi deJaletlcrinde, •ek ... 
nıt.~ğin kilosu 50, pirinrin 150. , 
diyl" jıı.;lcrini :tanıanc- h°'r~asına 
tatbik ·e-lehi; ... ın. 

A•da 50, hoıtii ıııo lıra\ a kadar 
kaı.anaı1Iarın nl' }apt•ğ':nı, iM' 

pahildiğ:ini günün e!t g;rift mu .. 
amıun5 1 t<:1fikki ett:~in:ı bu mc\-
7tıda, E\"'lrnf İdar6İııi co'. •rcl«ti 
bir ha ... sa!<ti~ l'lt> da\ tt e..:.t-r~n. 
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HALK FiLOZOFU r.:-·.=,,-:=:="'=="='""' ____ _,,"===r 

ARABA SEVDASI 
H .. t i MAHKEMELERDE. 1 

are Vazı~e uf VATANDAŞ,, 
REŞAT FEYZi 

soo1111 ••alı '1'8 
atır caaıı Merkez cephesinde Rus Türkçe konuş! 1 

Ad,l.iye koridıorunde kan;ılaştı-'l'ilrkiy<."lr, b,tyat"' tok paha 
Jı ,.e buguufuı ~ .. rtiaı·ıtl1\ rağ 
ınen, (Ok u-tu_z uJan yerler var. 
,\rt,ık, ~ün 1'il>i ai':ı..;;.ı. ol&n ha
k;kat udıu ki, böyle fc, k"liı<le 
:ıau1anJar ekouonıi·,.i üz.eri.ne en 
(ula anı° oiaA badi•ckrden 
biri de ıuiimııka.lc mesde..,idir. 

lık kôırvanlanruız bulunsa .• 
Araba, yolda gidCLken k.ıcı

hr, .durursa, tooıiibeli "' er· 
bap bir aıraha.:ı, bir iki çekiç 
darbesi ile, bozulaıu ta.ı11'.r ede
biliyor. Az sonra, bakıyor,,u
nuz, araba<:ımn kafa,ı.n-druı do
& ... bir fikri icatla, nakliye va
sıtanız "a.:ires.iııe deHıım el· 
ıneiı:tedir. 

K&laOa.:ık. cMkiei.erdekı dar kaldı
rtnrf..ır üz-erınde durt: p ko11JŞ.anla.rd.al), . 

ve b·J su rc'.;fl yoluı k~. taniardan ce-. ı 
l'9. .:ı. ır.a.c<.ı'k. , Yolu kap~trnQk .Beled:ye 
'?.&bıtll.sı tıliküın.~-eı ın,. göre eı:itidıenberı 
ruçtc:·. F ... kut? bu suç ~ i mdıye kariell' ) 
takıp ed1nü,yordu.. 

t a ar r UZU ve muhtemel ıar: 
- BoııjUi" moı.~"Cr. 

Alman hareki t planı = ~~~~ ';:":~ rr .. r ... 
'Iilırkile, hem yolu, hem na

kil \iastta a.ı. olan bir 111'emle
keıtir. Nakliyatta lrultandan 
ipt:.laı va.ıtalıı.rı d.a, modern 
,-a,>!lalaca doğı'u ı:ittij;'İmis 

i~in, son seı>elerd.., çok ihmal 
eıt'.Jı. Halbuki, beuirz kauıyo
rtro J33Fğl ve yedek parçası 
dışar11lan ıdirlı.en, araba ya
pan ~zg:ihı bo:ıım.ak hi~ de akıl 
karı d-c~ikli. 

Dev.. qek, halli at, ı:;ö:lii

nıiize çc>k ipt;ıl&i bir« a<"Ube 
halin.de görüıuniye ba~lamı~b.. 
lüşke, ş;nıdi, her şehri \'e k..
mlı•} ı lıirb:rin.., bajl.) an d"rn 
kolla~ım:1, yiizlerce h:ı)·\'ıın· 

"==---~~~"-"""---~~=== 

T Aı'1 LDOl' 

l'SULÜ 

Lckallta!al'da y-emcl..Jorin p:tha· 
lrlıgın.a L..artı, t.abldot u~ulünün 

l:.orıma- 101 fll\''-'iye uJPnlcr {_,'oğaldı. 
l,ukal 1,.r nokt~•·.)'l u1ıutuyoıruz: · 

'l'a l ı!dutu da '')ni İ>tanbul Jokan
l<t •!arı :vaımıı)·ttaklar mı'!. Bi
uat.~nalt\\ h. a) ni ıniklarda k:ir et
ııwk · tiy~rekkT, nctke ayni k~
pı) a ~·kanJc:tır. 

Gllı\IRÜKLt.'ROL-;Kİ 

E~YA 

/\rhlc gıimrükleı·e ;:elen itlııı.Ji.t 

b\i>'ınn fazla bPl.Jetümcdeu pi
y~•a.\'a ç·kitr•L.ru:bı kurarla~tı. Her 
nevi ii.lıaht m~ddc,i derhal piy•
~ .. ya ... iirü.fcrek .• 

ln>ao S(iy~ bir düşiiuii.>nr: A· 
.:alıa, lıu kııdllT basıl bir tedbir 
ve kan>r ~iy.c ka:ıltt nıede.ı 

hatıra gelnı-iştir!, 

rıncın:z 

s,u1si 

Kamyon yolda kaldı ını, ha
yeli:ıniule Aıııerikada.ki fahri· 
lmların yed.ek J>arça teşhir e
den viirinleTi canlaıııJor. Hal
buki, Yeni Dünya bW'a)a ıııe 

kadar uzak. Ve Atlantik, şimdi, 
D8Sll bir ıın• baba c\inii yaşı· 
yoc. 

l\Iedeıt.i~·oti •Efraduıt <;aınİ, 

ağyıırini. mini• bir ta:rzda ka· 
bul etınenlıı itiyadını kendi.ıni
ı:t s~ılıyalım.. Bugün. gozu .. 
mü.zdc sağla ııı bir y iik :ı.ra·b.,. 

u.n.uı hasreti tütüyor. Araba 
llCYd:ısını yeni tamyorın. 

ARAP CAMİİ 
Bu tarihi eser bakım
sızlıktan nıezbe)e ha

linde çürüyor t 
Kıym<>tli eserlerim,:lıden ve ta

rihi, dini san'•t arudelerimirıden 

Ga'lat-adalcl maruf .Arap camii·
nin b~kım'S1zbk'tan adeta b:r mez... 
bele halini ald>ğ;n: diln matbaa
mıza gelen emekli Tuğbay Hay
rettin taraLı.ndıan t;e(>ssüTle bikli
ri.miştır. 

Nı. bel€<lı)~nm ve ne evk.ı.fm 
O:la.kıaciar o~madıc;t b'.1 camin ö
nü ve lıalta ,çi p sfıokten, çoluk 
çocuğun tahribaiından mülevves 
b;r hale ge'.'l'\lştcr. Çok k ı ymetli çi 
ni~er. dökü1ilp s-ürümektedir. 

A!b,d: lerin ve cam:lerin korun 
mas1 ile mükellcl olan evka[ ida
rc<inin bu kıy:rnctli eseri hüsnü
muhafaz3 edeceği yerde böylıe 

mezbele hat.ne getinmesi şayanı 
tres:..il'ı.ür. I>ertıal temıY.letıp dü
Tıeltılme3i ricasile keyfiy<'ti e\'kaf 
umu1n müdürünün nazarı dlk· 1 

k~ine lwyuyot" ve aylard, r bu 
~ttH görmiyen alıaklıdar m.~mur-

1.:ır.n dckıle ~ziyeierını ~~ınen
nt ediy-0ruz. 

&z, aoğu.~nlt de&:~, acır oanlı ı.n· ı 
•nl.arttd.ır. Yolda, sal!ana &allana yü
ı'ti.ri.E.. SU.r'a.t, kılraide:"irn.izle taban U:-
bana zıddi.r. Yolda durup korıU\'lll&lt 
ve bu !ftW"t>Ue yol·u kapa.maktan başka, 
bir ~ acır yurtıye,.,ıc, .,,.tadan_ ııol
dan .rur~. herke• rahatsız ede
riz, 

Ulll..ll'Unu ki, yo i her>oesln gelıp gpç. 
1'111 bor ycroir. BUyle ya.nındal<i .~ alı
bapl.ık edeıa ~ !arana B""alıana yü

rü:ren iki i.ııaum, geçe.ııren hafifçe 
Ç&!'Jl6M.ız, diık: dWı.. y~ bak.at' ve 
h•ltt mırıldarur: 

- Koca yolu g'Ö!"lllüyor ll'Nl:IUD., be 
•da<n?. 

Onu asla, k.iı!l9e n;ıha'8tz. f-'tmenwli
dır . O diJeclgi gibi yo! üzerinde ylk'ü
:,;ı·cek.lir. Sanki, t.ru caddr, kt°'rrdi evi
n.z:. bahçCS!J.ir, BıJyeiendi Hazretleri, 
ttrf!rTu("(.. ç:krrıJıŞtır. Ayni yol Uze.rin
'"- ·n gel:p ~f"n on bınlerce ınsa.nın 
da, bu oaddie Werinde hakkı olduğunu 
asla ct,ı~unrrt.ez Vt.' k:ıblll et:l .:.z. Hat
tı\ bu k jar lca. a. llkl&n Ştka.yet(;dix. 
ı-:::en~ ı ;c-!ldl.r.ıc ...öy'.en.iT; 

'X.e var böyle hep buı-ada lop~ a
n:ı.cak?. Insan &C'-rb~st serbrst gezemi
yor 

lf ula:>a, en mürıev../er ı:eçbı.t>J'l_Pri
mztl~n bjr çoği..mtu, yolda yürüınesi
ni bilme,yiz. 

1'~ilva.ki, bilJim yollarımız da çok 
da rd.ır. .Sç!mslz.d.iır mür\i'.ı!H!betsizci ir 
Biooenale)'1l. bu va;_;yete göre, yo!~ 
daha dikka1li olmam.iZ ~z:ımdrr. Yay:» 
kalrlırrrnl~rın daima sağından g.Pçmpk 
usulünü Isı..Dlıtıhla ;nd"" ebmek tn'Ümo

kün oJamamıştrr. Bazı u~la-ra oo
rars&nı2': 

- Bu ela iM mı. neroedl'n ozaeı..., o 
taraftan. gidorim, der. ' 

O, l>u W mevuı!.ard.a, }oer:di:!ine 
ihtar eıdjlmf'sini fikir V'Cri!me-1fni lrür
riyf'Ün<' ı.;r nevi müdahale telakki e
der. Cli.n.ltü, onun lrürriypt ft•ld.kkisi 
acaiptir .. Hodbin bir htiı1riye~.. Yalnız 
kendisini dü,fOOen. .ker.di rahatını 14-
m.ine matuf bir hilrriY'('t taraftandır. 
O, az.a.mt hak" vP inı~&?: ~n. ha
tırhmıa.z ki, bu a.z..arnt· hak \~ i-mtJva.z 
d~~r bir çok k.İ!r~erin hürrl~t::ıo\n.; 

· bir teoavüzcHi.r. 
Yollarda. yürüyü~. duruş, konuşu4 

Şt·k.l!M, bizinı halt'\li rUhiyc~z:. ka
nkfıer'.m.~ gre.rr~ en cao.h nl3n.a-

.alardr. R. SABiT 

Ziraat memur

• • 

Yazan: J. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri ) 
Pasifik' de: 
Japonlar SeJomon adalarından 

çlkıınılma.k üzenıclir. İki ı:;üıı SÜ. 

ren hava - deniz muharebelerin
den sonra Japon filosu ric'at et
~ veya nıuh ... ebcyi k.esue.k ada 

1 
ırulan.ııdao geri çekilmiştir. Bu
nun nıetfcesi, Japonlar Amerikalı· 

etme«tıed1r. Ruslar, Kalinin • Be
jov - Viyazınll hatıından garbe 
doğru ilerlemişler, Bejev . Viyaz
m.a demiryolunu kesmişler ve 
Ruslum ifad.-sinc göre 620 mes· 
kim Y""ri geri almışlardır. Rejev 
nıiistalıkeın ş.elırinin diiştüğii de 
söyleniyor. 

1 ann asker çıkardı.ki azı başlıca 
üç mitlıi·m adaya takviye kuvvet
leri yeliştireı.nemişlerdir. 

Benim tahminime göre, Ameri
kalıların maksadı, Japon deıriz 

iilosuııa ağır bir darbe indirmek· 
tir. Zaten Pasifik'& Japon doııruı
uıası.nın büyülı: kıs<ıunı tahrip et
ınek, Amerikan deniz stratejisi .. 
nin esas he<lefidir. Bu lıcdcf el
de edilir>e, J&ponların Pasifik a
dalamn.dan Japon~·aya d-0gru ric
ale mecbur edilmesi kolay ola-
caktır. 

l\.Iıı.sır eephe<inde: 
İngiliz taarruzu dınmuş ve cep· 

hede tekrar o·isbi siikunet ba..,ıa
ın .ştır. Dün de yazdı~mtı: veçhi
le, İn~ili-z teşebbüsü büyitk bir 
taarl'llZ3 benzcmİ'yordu. Esa5"tı 

iki taraf içm de taarruz çok güç· 
tüır. Çünkü hangi taraf taa.rruz 
ede~ (!tsin, işe önce bir yarma 
ile ~lamak \e Elalemeyıı • Kat

ta.ra bataklığı a"ııl<iaki cephede 
bir gedtk Açmak meebu.riyetind<>
dir. BataJ<l<k cenubundan dolaş
mak, ancak çek seyyar ,.e hafif 
birliklerle l apılabilir; çöliin bü
yük güçlül<lerirti y.:nmek lazım· 
du. 

Ma.anıııfilı, lıım!kata müsait 
mevsim "elnı:i§ olduğu için dur· 
gunJuk devam etmiyecek ve bel
ki de İngiliz ordusu yeni tc~h
lriislcrde bulunacaktır. 

Doğu cephesinde: 
Ruslar :\foskova garbin.de ilk 

defa olarak büyük ve mnvaffa
kiy.,Ui bir taarruza girişmişler
dir; Alınan tohliği Rusların n-ı.er
kv< ceplıeslndcl<i la ı>rruz hazıc
hkların<lan bahsettiklerine ba
krU.rsa Rus tıı:arnnu hala devam 

Eğer bu Rus taar.ruzu büyük 
ve çahu:k bir inkişaf göı>icrizse, 
ccnuı>taki Alman harekatı iiııerin
de müessir oı.tbilir. Ancak Sta
ling.rad ~trafında devam eden 
me) daıı ınuharebe;i bilhassa şeh
rin şimal batısında Almanlar le· 
hinde bir cereıan alınışl.ı,r. Rus
lar ş'rndi nmkab>I taazru:ıa geç
nıiş bulunu)·orla.r. Bunda ınuvaf~ 

fak olamazl:,rsa, kuvvetlerin bii
yiik k.lsınını \'olga gerjısinc ala
caklar, fakat Stalingrad'ı nıuan
nWlan-e n1iidafaa edeceklt>rdir. 

Alnı.:ın ordusunun StaJiııg-rad'ın ı 
şimal batısındt>ld sahada kuvvet-
li bulunması mani<lazdır. Staliıı
grad'ın sukutu halinde Almanl-dr 

sim;;le dönere.k Don • Vo!ga r.e
İılrler; a:.t·QSındaki geniş sahada 
Jlloı:kova - Kuybi.~cf lıattına ıl<>ğru 
yeni ve büyü!!' bir taa.rruza giri· 
ı.ebilirleT. Bu taacnuu Voronej. 
den şa.rka d<>ğtu yapılacak ikin.:i 
bir cephe taanruzile tamamlarlar
sa &usların llfoskova garhlnd'e ı 

ilerleınesiuiıı veya tutunmasının 
sl.ratcjik bir kıymeti kalmaz, Ben 
Aiıııan Baş.kunıandanlığlnul böy. 
}e lıir harekılt J>iaoı tatbik ede_cc· 
ğini talınlİH ediyorum. Alman or· 
dusllllun >ağ yanını Volga sahili 
boyunt:a emniyete ala.:ak ve şiına· ı 

1 le doğru yilıüyocelı:tir. 

1 Yeni mülkiye müfettişlerimiz i 
1 Nilfus işleri U Müchrlüğü .2 in 1 

\
ı eı şı.ıbe wJÜ.dıirıi Fahretf.i;n inal, ı· 

'Maha •· idareler şube müdürle
rinden Rifat B;.ıngöL "~ Develi 

1 

kaymakamı Smık Tümerkan 3 ün 
cü sınıf mülkiy~ müfettişliğine 

' tayin olunmıı.,olan:iır. 

- Sa va bierı.. e vu 7 
Ya<ıkmnda, orta ya§lı, oıert ba

kıqlı, d:iık, kabarık göğüslü biı.·;si 

duru:ı-'Ordu . Kryafet ve vaıJİlYet 
itibarile er<loakten ziyade kadıınıa 
ben;;ı;eyen bu hl<ıi ki.şi.nıin bu tanııda ' 
konuşmaları orıu pek sirrirlerııclinİ'- 1 

yordu. Ni'lıayet dayaIJ<ilffiadı. 
- Va.ta nıdaş, tüı1<çe konuş! 

dedi 
Öbürlen, ikisi birden, 
- Siz.e de l'l€ olııı;ı.nr manşer? 
- Bizim konıı.şmamııı gizi en-

terese eder mi? Nece 1Jromıışuırsıı!m 

kon~urıız! 
Gilbi, terslediler. Sert bakışlı, 

dik, J<.aıbar.ık göğüslü adam, işi da
ha ilıerlefü. MÜ'1'.ıak3§a, yavaş ya-
vaş hi.r agıız ds.la<:;ı halini aldı. 

Sert baıkı"h, dik, kabarıık göğüshl 
adam, 

- Zaten , dedi. sizıin ne olduğu
nuz kıyafetini.ıden belli. Şu kıya
fet n>ize ba-km bi'f kere' E~keğe 
benzer ycr!n>:.Z var mı. Kadına 
lbc+ı:'ZiyorJı..:.nUJ. be~ 

Öl~ler hiddotleııı:!iler: 
- Bu. 1 -ev'"'""" bize ha•ka'.rettir. 
- i.;ote buna ta.!rnmımıil e<leme-

~riz. 

- NC'l'ed.e monışer buranın po
lisi? 

İ§ büy:.iyoıdu. Başka bıri& ara.
ya girdi: 

- Bır-.. ıkm canım .. y\Jk y('Te i<j 
ç.ıkarma} ın ! 

- Yak yer~ L~ ne derrek roon
şer? Bıze ctrektmım lı.ı&.."<Jret etli.
yor .. 

Araya giren, iki t;;.rafı da ya
tıştırmanım Joolayını buldu: 

- B:rarler .. nene la""ır? Nece 
i<.()!l\U<Şu:·lar , a kor.uşsuniar. SeMıı,. 

le kıonuşmuyoıhr ya! 
Öbürl'Crini de yab;twdı: 
- Si.z ona b:ııl~ma.yın.. kafadan 

g "ö' ııiımü:se lliılh t ır .. a J.d ırış etme
yin' B<ışıırırza rş ç;kar. 

Kafadan g"yrimüsellıihtır. sö
zü beri!kileri biraz kıorku«u ga
liba! 

- Zateı. belli ffiı911Şer, ı.klı ba.
şıruia olsa böyle müd""-'1"' <'der 
mi? dedi !er ve oradan uzaıkl:aştl'
laır. 

HÜSEYİN BEHÇET 
Gu ene. yurdım lıer IJu·afınıfa 

ıimm bol .. pekıne'lm !azlara ya
pıltıı ı tavri) e •-e te~\'ik 1'dili
~ vr. Çıiıdru, şokeır liatı her kese

---<>--

Dajıtma ,ofisi U. Müdürü ıznı 

larının 
kaid·ırıldı l============-~========~-============================================== I 

• 
)e olvermi-. 

)imdi. ist~.r mİ6.İniız, bwzı •<:ik
gözk«, lıir pek.ıııe-. ticareti trö•tii 
)OpMnlar, bu maddeyi 'ek<rdetı 

daha ••lıahy• çJ<a~~-

m!J(ıtma o.bı ınnum müdüri.ı 
0-1~1 Tevfik Karasapan b~ ,.:ız;_ 

feıien 'barem kanunu cet,-d nde
ki 6 ı.ııoc ı derece maa.şla Har:ciye 
VelcliletitıP nahlolımmuŞ'Uır. 

Ziraat Vekileti tanfrrufaıı zı... 
raat müdürlii:güııe gönderilen bı.r 
emirle l;leri'.ll pe.k ziyade sıkısık 
bulunduğu şu sıralarda yıl'·i< me
zuni)'CW keSbi ist:lhkak etm'.s <>
!anlar da dahli olrlu,,llu 'halde· hiç 
b'r ziraat memuruna :?Jin veril
mumesi klbltg olunmuştur 

HARBİN 
İÇİNDEN TLANTIK HARPLERi •• 1 

M.RASİM 
ÖZGEN 

MİYARI 

YOKKi: 
Hruıısi hu!aı>ekrcleki iıcret t... 

r:fe;inln yiikseltile.ıniyereği Jıak

kı:ıda grçenle.·de bir karar veril
<iL Bir do.ı.!ımıu~ ··yıe dedi: 

I~· ~~~~--~i 
Yalnız kat'i raıxıra istinat eden 

s;!bhi sebepler bundan mus l'Sna 
oo·lunmal<tadır 

Alman Denizaltıları Atla11tikte 
Nasıl Dolaşabiliyorlar? 

Sebze ve me77a 
- İyi, ) ;tak ücreti ha}"di art-

lllıtsın amma, en.lctiyat ücretleri ı Şa an. ~ı.lınıştır tC. ' bu ya:· , sclızı' ti-' I 

Ayni emir Ziraat Vek·aletiniıı 
tekmil t&~ra t~k-!iıt na görıderi?
mişlir.• BU AL~~AN 

ISVEÇ 
HARP SIRRI KEŞFEDiLEBiLDi ~. İ ? BiR 

1 
al'armm yilk....ıı: lut..1· nda l<abzı-

gi.ttikçe artıyor. Bunuaı bir nıi- n ·ıJl<ıınn bU.yuk rolu. va.<dır. KaOzı- ~O TAKViM .~ 
MÜ H END İSİNiN İF ŞAA Ti •• 

> ırıı, ruil<yw>1 yok ki... 1 .~ar istani>ıJ ı:lva.cm<ia yo'ı.şen ,.., Şu IY:ıdioe her'ha~e h.tırınızda 

!>imalıdır; 
AHMET RAUF ı ucuz;; mal o,an •·l>ıoe ve n.cy,·ala ın 

================== cı. hı, t---"11\lrd~ ocLrZ:l !'a.t,.;m3stn:ı mey
\ u.n vtr.a,.ıyorlar. \"e H.5!-ci••, •nuayyeo 

lJ.r !;a yı.cks!kl.t,g;1u muha[""J a i.Qin, en· 

ı-· 

"'": :••' IUZfH 1 :ıoc.ı ı•~ı 
>\Gl'S'J'OS !IAP\'1 Bir İngiliz ş;lepı, Nevyorkun 

~Mr.a1indc, sahil boyunca i 1erlt
vnr. Plajda, renk ııcıı-k çadır:arda, 
geniş şe-msiye!er altında, mayolu 
kadınfar, erkekler, ~er.longlara 
tl"7.anm,ş, t:Gt"1 hir rehavet içi.nde, 
de<"·Li seyrediyorlar. Kumııalı:ia 
ı:uların süriikled,ği mini mini dal 
f(alar içinde, btr sürü çocu~. cı· 
vıldasarnk koşuşll'}10r!ar. Ot<de. 

TralıyaJalri qlu heyeti bu 
ak,am fehrimize dönecek -..-a, tilrlü nw.a1 • ~i diyu.ı- ar \ 

ıo 116 · 16 

\ H 042 ~1\-Y 8 \ra. -a• 
s r 

AGUSTOS {> 24 

s o 
Tral~·adaki mahsul tE'Siımatı ve 

oo:..,ıan<iırma etrafoıda ı.-t.kikler
de bul·unmak ıi.rere b•r rrücid(>lt 
t'v·vel Trakyaya g•t:ınış olaJl top
rak mahsulleri o.fısi umum ınü

d.urdn ün 'ba~ikanl~dcki l>eyet
b 1 :ı~m .~rimiıze dönecelrtir 

• Kabzı.m_o 1 :ar, piy~ya h..-1-k.ımı~iı· '"-e 1' 

fıa.t:ar! r leNl<:lf' tııut.u7or:aı·. KUçilk. 
bahçe- olıiJMerl oul1ı1.rın ~ı.sıudıa re- j 
kabcot ec.·•ıniyor. lrfiıı:;ta.hısit, kD.bzuna;a 
rjm <'in~ak mednıriyet.indedir. Bu ,.~ J 

ı 
zırıtt karşısında:. !INJıl! ~ ~:~yVa :Ciat
la rıua "imnP9'.nı bet.J.m:tek. be:Jtrude o-
lur. · 

29 
1315 
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19 48 

Cumartesi 2 ~ ~ 
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OA!e 
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12 00 
1 37 
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1 BURHAN CEVAT T l"T\P;o\. 

. deniıe uzanan bir dil üzerirıde, 
===,.....~=================="=,,,;..--==================~;;;:;;;;;:;;;;;:;;~ ı balıkçılar ağlarını tamir ediycrlar. 

EDEBi ROMAN: 7 '1ı kar, """""'~m•n )'O unu ı. ... •>celt olın-- ı Bu siikfın w' saadet •çinde b'.r 

AŞ. K ve G o"""' Z YAŞ 1 :.,~d,~~::::a~a ö:7e·rın;'1J~:::. 1 fe:a~~~~!.;;:~.' 
o._. yv.ıda.n ger.i: ciiııı:ı:aıC'm.• 

BIJli!unl"l du.?·uırmıu. .a)"b<>ııru>k Pl~j karı.şıyur. EvH. s~ıhilden 

1148 

\..-----
lazoo : S E L A M 1 1 z z ET i on~ıı ı.; ·n ö:i.m d• . k~ . bir kilometre mesafede bir Alman 

FlikaL bu du.şü.nceu•,ind<-n ıı..ç bor ~a'htPlbaıhiri li;rdenbırP denızden 
lKI.NCİ KISI... ~-ıı L • ,.. if'Y ·~ ' e n!!)'<>l', •ma et.'l"<yor, h.ss:.- fır1amış bulunu>or. 

1 ,.., 
.ı-

• 
ta 1 

s 
" 

· to .... d nuı ıozııı.nden kP~-r.: .yo 1 nu. 

1 r.ca dd ... ctaml e' r.L-cn kaçı r- ı 
ın her i!!:Y' yJt)ıyordu... Bir 

n. da ona 51Jh•Jen batla.ruy oriu. 
yOC Jl':U1dU'. 

k.. ruif.ne O n..._ ~ n~ 

J •• 

l)'..ı.n açı.n ı..;.enan 

sa•, ç1 ... 

Meıı-

1 !Oba, 
g:l.1yd1. 
kı ka-

us~w:ıe ı: Lrlyor-

I " lr 
1 

~ bı 

'<'Sı 

adam .ıı kim 
Ya. ~·&· F -"· 

xt-Cin ne- kun al~it\ğ ı..ınu 
de mazıs1ni. 

> yat.anı. l\.€nac.d..oın w.ıtJ:yordu.. .K{"nAJ\ k 
boliyo ll<ı, ne , ·dll'. porsya neg , 0<.cnain, du.ıici:n Sahil bataryaları hare ·ete ı;e-

•• 1 zanned·yc!"du. S•lz:nı 'k<nc. • .'n l sac!;k ı·e (.iyot\ ~n1ma 1.1alle . Tahtelba-
Aıc&ba"' evli zn.b'dı'. Evjencr,i_ş tnsydi? aam.n.i b;r st \ıg.Jı •ha fl"lde g.>_,t-e-r:yor. hlr. ikı torpı! sallı,~, sahil be>-

B:.ın:ı Q.a b~,mıyorciu '11n..nıa. Kenanıo. ro,.ıau m ı!.lllJl""~;. ynuyqrd~. 1 · l · · · · 
hal ve :ı.,rından evli 0 .u- u.ıı.u sezi- yunt'a g:cen lrgi 1z: yuu:: gcmLSı, 

d ı Ke-nan YSı\"8$ yav&!f Sılz n kcnain.l bir nf:Iiıkla, bır3z havaya l-:a~k-yor u 1 k gilnlvrdeki Wz.!er., lm:ılar, kz.pl.uUı. esa.:.eu. ;tt.a, u.u-..da.n ~ bır 
S oa b kanaat.ı ve-rm~ti. K-enan bir tıkta.n sonra, y:ı.n y~t. t)"Or ve ya-
kaduı_ .re\·m..if. rvien.tnı.1 \.e o kldı.n- şey du.şı.iMte.d::ği, ş.k V7 t"rlA ala- \."G.Ş yav~ batt)~or. 
cian .liı. t gorn1~tü, fakat ıtn.ı.ııa nı~- k .. d.o:r oln ~dıtı ıç.·n SO.zar-J. d.ıha coıay 

- • ~a.ndı.. } ~"- a.;,, • n • ' " ı' <'"••• A -nr ka 6ab llerinci~ Sik ıneu Kenan o JUL.:f.UU. k<Hl! uıı sevi.- d. '.,I. \.1 lol.h. ,,;,._ :ı.- ..... or.,.~ <.ı. ın<ı.:ıı- ,.w;; ruuı•:: 

yordu. )'ı:>rüu. llUı d~eıce •e\.'Cn bf.r tadım ~Jt görülen rrı.an.Jera bu ... Sonra, 
&I bJın mekıe b~raber SilZ>n ı...mı<'k de e~:ek k p.ıı.ndan d·'tJd '. htr ay nmayetir.dc bata'l gemi-

n burna k•Na~ vardı, İ te bu mı...'lh za l:e Sıızan.ıı h-'' ·~rir uıwı rakamlı tona,j btf'-
Bir ıun llur da, erit't'ğ.um ha:>·&- dfd ~nı y .. nr,ıya b .. ~adı, yainız is- 1cri. .. 

tıııc Du dctece :;::.r tutmuş ole:..n «a- b a g~ ... -neyı •ed _ô yo.-aı 
Amerika saJtiJJer;nde, Kara)> 

<1'1', &e r diye· düşünd~o zaman Sr'l{'~er l"i hayet ~1~ :.:..ıı t.U.Jb1n-
•'"· d tı denız.•nde · t 1Iek 1ka k~irfezı~ .ı..MA• r ne xa at• trerdı, ~ yara11 ka.p:i.lw. """ "-

Tan,noo.d.ıgı, va.r oı..., olmadıığını Ugıadıgı re l lı:krUn buY'(ikl14<ıl Ku- rinde gemi banran .de!ı~et uyan-
b ' ltal'-yyen b•ımedij\oı raı:at h<'r an. çu!di.ı. çe.k'ig, :zt-..r•ı> dindi, gozlc ı ·n- dıran bu Alman tahtelbııhirleri, 
erk. gı ııc ottndi 011'&9ı.ndil gö!gı,si.nt den gltmiyer.. Scvg;n1n hayali 3ı ır.di. n~sı: oluyor da. buralara katlar 
tı.lJ>a.Hıı.1, rulrunu duy<J(J lı1SS<>tlijli ~ N•lıay<'I b;r ı;un geldı ki, se\'gone uzanabiliyorlar• 
hdın1 klBltanıyordu. rasLlarnııktan, Seq<!lle ka~la$na.k. 

Kendi ık-Cndhıt düşı.a:ı.Ur ve karar tan tt•k nın-e-.ı:. oı'iu.. l\. tık S<'\~6·ni sev- Kapkara b:r meçhut 
ver.rdi: m yoniu Amer·kahlar, İ~lizier, kafa 
~1'r tb-: itün o kıad.uı k.:::r~ın:a Ç"- (Devc;.ır. \~a ) y'Oru,-Ol"lar. araŞLlrıp dt ?'U.)'orlar; 

fakat bu sırrı aydmlatamıyorlar. 

Halbuki mesele çok mühim: Ang
lo-Sakson Jıa.p gay rerieLni felce 
uğratY'or. 

Son zamanlarda, İsveçiıen bir 
ha!ber uzandı: İsveçin Sveııska 
Dagbladet. ismindeki gazetesi, 
hu kara majhuhi ayd.ınlatt.ğuıı 

iadia etti. 

* 
Harpten evvel, en büyük Ok-

yanus ta.htel.lıahirleri, <8urkaf, 
gibi müs1ıesnalar hariç otmak Ü

Z( re, deniz yüzünde saatte 9 il:i 
}(} mil gitm('k üıe..e, pek büyük 

b.'r den >z sahası aşam.ı,,vorlordı. 
Halbuki, şimdi, Alman t&htelb:ı
lı irleri, kendilerine tahsiS edilen 
hareket mıntakalarında, haftalar
<'a riolaşıyorla r. 

O haki<', 'bunların gizli üsleri 

bu!.unmak lazım. Nerede bu üs
l~r• Yoksa, bu tahtelb&hir1erin 
marot ilıtiyaıç1arını. nakliye ge
m1~eri n1i k-min ediyor" \""ah.ut, 
bu üsier, japonların e!.nde bulu
nan sahillerde mi?, 

AmPrikan baıhriyesi, Hk tn~ 
lerune hiı<Lselerind.-nl>eri, dutiz

leri karıt; karış yokluyorlar ve 
bu m<'çhul üsler:, bu meo.1ıum 
petrol gomilıerlni araştınyorlar 

Bu şüpheli'~, tereddütler ara
sında, .b;r ümit ziyası parlıyor: 

İsveçin Snm:ıka Dagbladet ga
zetesi, bıı büyük sırrı bulduğunu 
iildia ediyor; 

- Alman ml~,enıdisler. , uzun 
7.amanılanberi üzerinde durdu.k
lan mesPLeyi halletıııi<jler; Tek 
motiir 

Tahtelb.Aıırler, deniz ı·üzünde 

Dızel nı.ııtötii ile. denizin ıç.nde 
cie elektrik motö:ü ile yürüycb:· 
liyorlar. Hattii. Dızel motörü, e
lektrik llJQtöri.ınü işleten akümü-
1.:.,örlel' de doldurmıya hizmet 
ediyor 

'Sır taht.>lbahirde. böyle, ikı mo 
tör buLunrnası. büyük hir yer tu
tuyor Akfunülfüörlerden birınin 

kurşıınd.>~ !>lması yüzünden, 
ımı>tiiclerin ağırhğı pek fazla bu
lunuyor. Hart.it akümülatörlerin 
mevcudiyeti de, tahtelbahır i<;in 
bir tehlikedir; çünkü tahtelba
lıirler, ~k çabuk dalmıya mec
buriyet hi><9Mtikkri, yahut atttk
lan mermıler yüzünden pek şid
detli sarsıntılara m•ruz .kaldıkları 
zaman, akümiihltıörlerın mayii in 
tişar erler \'e mürettebatın haya
tını tehlikeye koyan buhar neş
reder. 

İSl'.'<'Ç göızet!."9i , Ahnan mühen
dL~lerimn, elektrik motöru ile a
kilmfiliiıorleri kaldırdtklannı, de
niz yüzünde- de. ıçinde dP- yalnız 

O:wl motörü ku!lanmıya muvaf
fak oldu.kla.nnı bildiriyor 

Bu saye<!<!, tahtelbahi.rin sı.kle

tine nazaran yüzde 50 o1an ma
kme ağırlLğı, şimdi yüzde 1"6,6 ya 
ındirilm ş bulunuyor. Bu sayede, 
.-sk' ·inden çok fazla mazot. erzak. 
tor.pı' tll§ın.ııbi1ıyor. Mürc!ıebata 
da, daha rahat yerler temin e;ı,Ji. 
yor. 

İsveç gazPtcs!ne göre Alman 1 

tahte!baıh.rleri, :~te bu elek m-o- ı 
tör. sayesinde, uz:un mes'1fel~r 

3'jabilmekte ve kendilerine tah
sis e<lııen hareket mnıt:ıkalarııda ı 

haftalarca kalabılmektf'dir'<'r. 

l\1 RASİM ÖZGEN 

Yazan: Ali Kemal Sunman 

İkınci cephenin açilıno.sı lıi?,u
mu geçen sene sonbıha.rda ort 1ya 
çıktığı henüz hiit•l'lardad:ro Bl a 
o 7.Lman c RU~"'yan!n yükür l ha
fi.fletmek. d yarlara, Fakat cı p
henin mutla·k<..ıı Avrupada a(:ıln!a
St elzem giıriilmüıyorou Saliıılıi

yet sahıbi ola·n'.ar sa<le<:e 'kinci 
cepheden bahsetmişler, bunun 
A•vtıU'pada açılması lazım gel~ 

ğin? ooylemem;ışler<li. 

İngili.zlere göre ikinci ceplıe
nın mutlaka Avrı.ıpada «:ılma-u 

şart değildıJ'. Daha bir çok c~p
heler varrur. Şimali Afrıka rep
hesi olduğu gıbi sonradan U-ıak 

Ş•rkta japonlar:n da harbe gir· 
me;;ile açılmıış cepllı.eler m'hver 
devletlerine karşı APgiosaksoa 
alemini az meşgul e:ıtıemckted,:o:. 

Daha az mühım olmıynh bir de 
'ınalıit cephesi vardır ki Ru.,yaya 
silah ve ma\?.eme yol1ıy.rak yar
dım etm<'ktir. Eğer Avrupa kıt'a
sında b.r cl·µhe açılacak c' 11~ 

Ruısyaya mal'Zleme yollom~ıı. ~ 

zorlışacaktır. Çünkiı her s ycteıı 

evvel yeni cephc-ı n htiyadarıru 

yerine getirmek iktıza ed!'Cekt.r. 
Uzak Şark cep!ı2' 0 rinde japonbr 
la uğra.,<mak da avni zamar.da 
Rus:-·anrn yükünu haf fletm<'ktir. 
Çünkıi Rusyaya karşı japonya 
tehdide k•Jkışamıyor. Harbin bü
yük ır.cseleleri b"rbırine nasıl 

bağlı oldugu dü,«Uniildüğü \•akit 
siyasi ve askori pek çok sebep' . 
rin yelocliğerine pek gir.ft olduğ'I! 
da belirmektedir. Mu.hariplerdoo 
şu t:ı-rafm veya bu tarafın şu ve
va bu h&tada bulunduklar., b7-
biırlerinin lruvvct dert-celerın. iyi 
ölçeİne<iikleri dünya marbuatmın 
sütııınlarında 'her vakit rasg~!!nc·n 
mütalealar arasında söylcnwd· 
te, yazılmaktadır. Haibuki bu bü
yük harp m•kİru:'Sin in bülüı 

çarkları göııöminoe değ. ld:r. Al· 
man tarafı ~ sene lıd.ziraıı 

sonlarında Rusya üzerine taarru
za geçtiği zaman şunu dlioıürunüş 
mü idi, düşünmeğe •,üzum gör
memiş miydi? İkinci U>şrin ay• 
geld: ği zaman da da.ha RlL•ya işi 

bitmiş olmıyacak ve ilklcinun a
yı ~lince de Alman ordusu kış 
meWiminin şiddeti karşısında ge
ri çekilecekti. Alman tarafınca 

bu ci'h.etleı:tn düşünülmemiş olr 
duğunu fllT7.letmek lngıliz n'İiln<'k
kitlerince wr göriilmektedir. Çüıı 
kü bunu farzetmek dü~manm i
lerisini dü::feıımemiş old:uğı.ma ih
timal vPnnektir. 'Bu da dü~manı 
küçü.k gÖt'mek olur. Dü.>manı kÜ.
çiik görmek ise lı::nı>te en yani"* 
harek~ttir 

942 sO'l'les!nin yaz ayları göster
di ki Alman tarafı Kafkasya iı;inf 
de bırakımı.ş değitd>r Kır:m ya
rımad2·sı111n aske'rlikçe olan c
hemmi~·eti daha {;eçen sen< ki ha
r€J<etlerle Alman tarafın<:a ~yidcırı 
iyiye anlaşıLmı~ olduğu gi;rüldü. 
Kreoç boğazından ycıpıiacak hare
katla Kaı&asya üzerine yürünc
t-eği yolunda dah3 geçen sene İn· 
.ı:·bzlerce yürütülmüş 'aıhminl<'<" 
bu senen n mayıs ay ndanberi 
dC'vrm eden vukuatla da doğru 

çıktı denebilrir 
Şımdikı dünya IJıa,rbir.dc Kaf

kasyanın yenıden aldığı ehem
miyet g<izönfuıe geiır!lirse geçen 
sene ;k, nC'iteşrin ayında. İngili-ı
leTCe müstakbel Kafkas harekatı 
uzenne yii.rütühnüş mütalealar 
kenıhliğin<len hatıra gelıecEkttt. 

ı Birİ!'fli.zi."DEJ1Dİ 
~epımcz.en 1 

Bir porsiyon şiş ke
babı 125, bir tabak 
meyva 250 kuruş i 
.İmza ve ad~ ııı.;.a.htu:z bir ta

ıudıgını.ı~ ani:ıltyOr; 

-- <Evveikt a~m altı ;::.ı~... .., 
ı;.·beiı: Belediye Balııç ;!ne ~ilt" 
Btm.er $işesl 77,5 kuruşlMt bır kg.ı,, 

ı:;e b!ra içtik. Meze olı~k ı 
babı ve- ıncyva ı~ te&k. Tf::ı< i.ıı • ·~ 
,,e gefı.":ıL.niş iki uc: i..ııçJk p.l r::
et ic;ın b'1.de'.'\ 125 ık'tl.rtJ4 ti,..L. ~r 
Yine bir iki armıı.rt ve şeftali çcn 
.:le tam ok• buçuk lira t:ılep dt. 
.j.I r' •• 

EUn Jc. lorumın doic-a.~ ku.r·h~ 

J u.gu lıır 7. "l'l nıria L.Ç ktfiçı 

p .... \·a Wt' y\.ı..ı \i mıi ku "" te
mek, k1"losu :!5 kunışa atılan "r 
ta , a ""rTI ıci1.4n bır ıKi t":.i'Sine ııti 

buç .. lir:ı •ima. e,, 'lariz bir ih
li.r:ttr· deei" n.ı• .ır., Belt:diye İit~ı
~t Müdür.K.ğ..ı. l>~ ha gu. 1 J)".)r 

mu? N"az.arı d Nwtı c ıbet?Y".<-n.;"Y 

r c NlE'-ı\tn.• 
~0' 'l'EJ,GR.\F ş;Y-Jı.vctl B<-

,e<:\'tye İk:tı~ı.t f.100tirlJ!:.Hı n na 
L·.urı cli.kkatine koyuyor, t.ahk.k t 
yap.ma :.nı tf'mr:"!ni ediyo~ıı.. 



n 

l 

)~n.sı 

yazının m('t4nlerl Anadolu Aı
Bııltenlerinden ıu~l'-) 

Toll>iı eden l\lu.aınmer AI..ATUR 

Bı t.nova ajansının Moskova
d•n bıkiirdırğıne g-Ore, Sov) et lm 
a'->rı Mo..k.ovanın batı şimuliııde
kı Rj(-v şchnni ~evrelıyen 4<i tab
Yrlil tar.r p ettııkt<>n ""nra şoore 

g ;rrıjlenlır. Sokak;arda ş><idell.i 

mt>!ı .. .,beler olmalaadn. Aiman
lar fı<•r ne paılıasına olursa o:,;un 
ınuKa\·emct emri. aldıklco.nndan 

"b r zayıat \'erm<ı'kteclirler. Bir 
<·.~ mahLlleler yanmaktadır. 

Rw.lar yr.ı>makta ol.an Rjev 
şehrini geri aldılar - Al· 
mantar Kafkaıı.yada y..ıııiden 
bir sın ge.,:ôt uptıettil..- -
Stalingrad önünde şiddetli 
muharebeler devıuıı ediyor -
Yiiksek say>da kı.gilh ı.ıçak· 
ları işgal altındaki baz1 şe· 

hirleri boınbalailı - Jaııon lıK AS SEL' de n ıı r Fransa da 1 O fiJ<llSU s.ı...-.. a.çı.klannda-
~ki~7.""""beyi bırakaM< Sonra Amyen- b. Y h d. 
======I ı ın a u ı 

:Parİ$te Nazi ta· 
raftarlarından 
birine suikast 

Am<'r.kalılar, japon f:l.:ounun 
yeni birhkLerle takviye eôJerelt 
taarruıa yeniden ba.şlama<'•nı ih
timal dahilinde göı:mekud:r. 

l~~:.~~;,~.~t:~~;~~ tevkif edildi 
k . -• l Londr~. 29 (A.A.) - ·B. B, C:> 

Lomir•. l.9 (A.A.} B.B.C:> Çar-
ş::ı-mbd gıunü. btr l>aris sinemasında 

1 

m~ıır NJ:-ti tarattArt l\1'9·~ J)pa'ya 
ka;-o;ı b:= lıoni.b;ı at.ılatU sJ~kast ya
pılnuştır. 

Frıuıt:•ad& Amyen y :ı u;.· ' '1ıru... .A -
Il"J9nlaı· .cın <:aiışfl.n bır Fı·aılf"r tabrı

k....~nı büroba.;amış;ardır Ayol s~~atte 

K~ı·l şetıri i;e Polonyad.s G:d·n~-aı 

lıry,ınl da boınbal<ın:nıştır 

l'a, •::. Radyoourıun haber vt'rthgi-

n 1• rö:e dün FI"Jnsada. on bin !\.1u-

'f'Yi te.ı.h.it olu:ımuşh;r. Cenup: a Stalitı.grad muharebe· 
sı rle şiddetle deva.m et.m<>kM>dLr. 
T -r oçenko ilk defa olaTak ihti
l aı•a bu urıdurduğu :ıırhlı aiay-
1 rını kullaıımoktadır. Tank ta· 
L ·rların<lan mÜTı·kkep o'an bu 
kuvvetler ş·ma· ~hrin ;.;.ap!!arını 

m ıafaza erm~·kt<-dır. 

Çunk:ngden b;Jd:11ldiğıne göre 
japon1ar ıPasi'fıkııe tayyarelenn 
inmesine yete<:ek geni~ı>Kte bam· 
bodan >mal edilmiş sa.bJ'ı adalar 
:lrn]i.anınıaktadı rlar. 

K<ı~e- hlicarr.un~ ıştirak eaen b.l'l" 1 B k"I s 
p>:oı a,-,ı,.ı e ş\m,;m ,;öylonıişt:r: J 8,V8 1 JV8&t8 

F ... uıt boJ11ba Dt-a 'y.ı zarar verıne- 1 
mış, C'.ı~("l" ıki kt,:ır.in ölü.ruıilne sebep 1 
oı.n .... .;ı:.ı..ır' . Bu suık:r~t, Laval'in ve 
Dea'nın yaral,ann1.44sıy:~ net'..cclene.n 
taar ·u· ;n yıldöoi.unü11d~ yapılmıştır. 

Ru\ ıorin yine :!\fo3Ko\'adan bıl· 
1:1· ıg.nc göre; General Z:.ıkd 
~,..ma~a.5ındı.ki ku'\~·ctlcr mer
k "<le Al'l",nlarm hayati ehem· 
n ette nnıtlı ı:kem bir ır evkii 
o. n A.7~v c oli.lylarına hücıım et
rn ı.{:.ed.rler lrzun m. rıilli Rus 
toı- rı d ·rmada n ateş cdıyoriar. 

T ;rıb<·n iki hafta evvel baş

l•\an taarruıd:ı.nbet'i al nan mes
kC~ mııhdledn sayısı 620 yi bw
rı1 tur 

\ 'mar t.obli.ğlf'rine g-öre ise, 
K •asvada Alman dof: kıt'aları 
"'~den bir sıra gec'di 7-"ptetmiş
IErd r 

s:~lt11€r ·dm batısında A 'man 
\a "<UZU Ilt$lar:n ook ',"d:!etli 
m k: Vl ın.:ıt..nc ı-:.ğmt gE:~~,rr.l:k 

ı , r. Bir tel: 'kolonfo cı•phesinde 
135 ~~vv<'t tankı tahrip erl hıişUr. 

St Lrır,rnd .şelırı \'e Rus.la!"".n 
ı rnuır: alaı y)P~r1 mü'en1'":l:

~ ı lY'T\ııbu ·dırnan l<ll'ı1Hı.kte<lir. 
,JO\'clc dü~ıman·n mc zii tD~r

p ları, h:ı\'a kU\"Vctler=r.=n h;bir-
1 .. ;le Jl<'~ıi' .... ~iy b:rakıln1 istır. 

!_ Gl.JZLEP.İX YFN! HAVA 
A~'.lNLAR! 

L ..,,.ePl: gece Atman i~zali J
tınrla buounan L<ilg<:lere vi"ı <sek 
su' da U('.akiarla yapılan akınlar 
ı. ·~<.mda ingiiizlcr tafsilat Yer· 

mcdtedirler . .A.metilt.an l~<;~kiarı

n" cLa •st•rak ettlklpıi bu akın
lr.r.la, biDı= Roterd«ın "dırin· 
ı\e t,ihribat <'OOt bü.vük o mus
tı.:r. L;nıand:ı iki mihver go:ı-is 

ba ;rılmı-ıtır. Fransada Boston 
\'!' Abe\•il tayyare rıcyd:ınları 
tll'k bullak cdilmi~lir. Üc Alman 
a,· , <;sğt taıhrip cd!l·'.ni~t. r. 

Düny:ınııı en b~yük lo'<om0lif 
{Qbrikasmın buluntllih'U Kas.sel 
Şttırine de bücu.m cdilın:st:r. Çok 
şıddetli olan bu a'kımlan :ıo bom
ı,.. uçağı geri dönmem şt1: 

SA.LO. fON'LARDA KI 
. MUHAREBE 

v 'ngl ından gelen habe•leı1c 

,gvı:e. A. ,eri kan haYa kt>V\ etleri
n şiddeUi dat;ııelerine maruz 
k lan, japon de iz km·vetlcri • 
Sa omon adal•rı muhar<'be S•·' 

Oıasrnı terkelınişıerdır. 

jt!.~ dı=-n;z ku\~vetleri, iki ta~t

yc.rL gem!si. bit' z1 '1\ı da (l;;h!•l ol
J"'~k uwı·t> 13 japvn harp gemisi 

l• '5 ..-n \lo::ırudıktan ror.ra çeki1r

m' !f'rdir. japor!ar ik; günlük bir 
.ntmareOcO·cn St>nra. ortdı4.iı:; n kay
OlJjrnuşlarelır. 
,. 

HlNDiSTANDA YENİ 
KARIŞIKLIKLAR 

'&ımbaydan b ldirildigir,e göre, 
IBi!lıar eyala:ı iıılkümctt. ,Yağına 

hareketlerine giri9ildiği takdirde. 
haber verilm'€ksi.z:n a·~ açL'.aca
ğ;nı b;Jdiren bir rhtar neş··etmi~
tir. Tebliğ ma.!ıiyetinde c!<.n bu 
t'hlara göre, para ceza1aı-ı da t:ır

hed·!cccktir. 

Üç bekçi mısır 
çalmak istiyen 
bir genci mav
zerle öldürdü ! 

_ 4:.:jdhir b:r kaç kr.ranlık seha a- j 
rffl'~d:ı 1nva2Uiın o;ı· alev yığınını an
dıı-n~&kta ıdl.• 
- Pv1<0nyada. G~diny:ı'ya yapılan hü
cuın f'n uı1Jn bir uçuş ohr:.uştur. ingi
hz L..ıyyareieri bı: Uktı:d..a :'!900 k.i.lo
mı.:torelik bir yol katcb1ni.ş ı•ıuır. 

Müttefikierin 
işgal planı 

l açığa vurulmuş! 
& rlin 29 (A.A.)- AmErikan 

bahriye erkftnından Amiral Vo
odvorfhı;n müsbet pli'ınları i!cri 
sürülmektedir. 

Bu anıira!, Cıitica adındcki Ar
jant.n g&zelesirıde, mü\teliidcrin 
yagmur me\·::ıiminden soı:ra Da· 

Beyko~a tabi Akbaba köyüne kar. AeorcE, Caııaries Cnp Vcrt 
500 mclre n1e&afcdeki ınısı.r tar'la· ~dalarına hücum cı~rrı~k r:iyctin-
Jarın.doın bkriııdc diin ıııa\·zer de o:duklannı açıktan ac;·ğa yaz-
kw-~ıuıilo ka~nındaa 'ı>•ulmuş n'~lır. Alman siyaoi mahfilleri, 
2:; ya larında bir adamın cesedi bu vedıile Fransa, İspa:ıya. Por-
bulu.ınnu: ... tıu·. H:1dL"i-zye t.""lk~_yan lPkiz gi~oL harp har:ci olan rr.eınr-
Beykoıo ;;.ıı.ııı.rına kuınanL.nı B. 'Rkı~tler'n elinde bulunan top-
Vedat, )füddeiunıunıi ınıravlıti B. rak\ı.r ü·z('rin<lek niyetle:r~n açı-
Rcş.at vuk'a O!.t.~halli1re gide:·rck ğa Vt!ru!du~nu bel';;-r.nektcdir· 
1n.akiuh.1n F"'">•ilı Dur~un is.nıiıı· ler. 
de ll-:r genç oJ.dhğ\"l\tı tesbit et- -o- _ 

mi.,ıer.ıir. Rur1 taarruzu iah İlya-s isın;nde birine ait 
olan m;;,,kur mr~ıı· Uırlnsınıla1d şiddetli 
)1r':..•net ve l\tuht;iır iı~nılcr indeki (l lncı 5 .,ıı f~d-.en ~v~mı) 
bek~·ilcrin bulun.mayı~ı naıarı ~:.cr,.di Alman thtiyat kıl.'aları-
dik.katt celbctnüş ,.e Lıiz ilya~Ia nın müh;nı bit kı.srrıı cenupta, 
bnn!ar yak:ılanıuı~lardır. l'aL>alı Kafkas geçitlerir.de çaıp>şmsk-
Dur>uııım bi>r arkada~ile nusır tad:r. Bunl~rı ger. alarak mer-
çalmı~·a giırd'ği ve bekçilerle Laz keze ı:akletnıek pek gü1 Ye her-
it~ st8Jll pusu, knrara-k öldiirdiikle- hal.do zamana mu~aç bir iştir. 
ri anla,ılmı~t.r. Diiıı bir ö~lc ga- ı\~manlar cebri yüri1)ıü~le kıt 
zetesi ciııı>yeti bı~aJ;.la ~le<ı'1Uİş b" 

a1aı· nı Har.k.afdan şim•ll gar L 
ve kıı.kançlıklaıt ileri gelmi~ diye bölgesine nak!C?tmektedirl.cc. 
~·azıuı~sa da hi>di<-e bu şekilde 01· Harkoftaki ku\·vetlerin yerin~ 

1 mu>lı.'T. • 
1 · de bu şehr. n cenulbur.claki ki a-
Beş avukatın Üsküdar !ar getirınek liv.nı gc;le~e}<tir. Bu 

1 M K ı "dd · suı,.\ıe Almanlar Staııng,.ıd ö-
• orunma ı~U eı nürdei<ı Iıaı'ar na tak,·:y~ kıt'a· 

1 
Umumisine cevabı 1 la·ı ~uııu,.eır.ez oir haı~ g...ıecek-
üskii:lar :Olilli Koru11ma ~lr,h· le:üir 

kenıe:,i.nde göıriilon ·üskiidar \·erli :-==============.=,j 
Mnltar Paz:ır~al:i yolsuzlu~< '.'"- j CAN HAVLI 
\·as._ ncla l-cLseıı.:·n san t 11 yel' .ne 

~a:ıt 15,:;0 da da aç~~ınanıası üze 4 1 <B.13_11e,Kaledcn D«varnl 
riuc be~ a\"ul.•tın Usküdar a~H- !ıez H ~'.maide aktif olmayı, hatta 
:ı·e5-İni terkett;kk-r~i ,.e ke~fiycli bütün ku\ ~etlerini taarruza ~.e\' .. 
Ad!ô) e Vekaletine bildir~.ikl~r;ııi ketmc) i ınii~kül ,-e mahnınıiyelli 
yıı_zı'.uş ve bu bu~_us~a. Uslm~":1' bir kt~ geçirmi;ve tc.rcih cbniş _hu· 
l\1 ılh Konınmn J\luddeıırntnınL'1· tunu' c-ılar. Eğer, karar bakıka· 
nin izahatını neşretmişlik. :.le\· len h\lys~ SO\)·ctleı· Kafka&yada· 
rndıahs avukatlar ~Tiiddciuım'.· k.i Alman zorunu hafifletmek, Al· 
ıııiuin iddfas~nn knrş.ı 1.llL1 n bre nLa.D. sLralcji~hıi b;z.mak ve ordu· 
tavı.ih nı~ktubu göndernıi5lıerdiır. ~-u gcr~sintlcıı \'lil'ınak gibi klfısik 
Yeriıu·izin darlti' ııdan do.layı bu· a .. keri. dü~üncele.re yer verntıekle 
gün k<iyıwıadığunn bu ıu-ckhıbu bcrnber b.ütün uıev-cudiyetl.-rhıi 
)·arm ayncııı ne~edce-cğiz. orta~-.. ko) ıu "'k can lıe,·li ide ve 

'"" kı.rtulu~ iinüdi ile lıer nok· 

tf' RADYO LABORATUARI 
tailan, lıer ~!'lıllde Alınan ordu
sunruı v~ Ahn:ıoyan\u. iUerine 
atıln>a) ı kırrarl-aştmnış buloou
yorlat', dentt>klir, Bu to.nılıare
keı nıı.:Jıaktak ki Almaıılanıı ca· 

Son ~11, Ciıbularla nillte1N1.SS1 sırniZ ev ve 
oto R:.d:l•ohı.nııı yeııileştiı-ir. Salonlar l ·in d~<
rr.i ve nıı.wa~;·k~iıt zn~ptfikatör t•t'S katı yap:1:.r. 
Adre.': T..:-~m Cwn<ruriyct mey danı Kn.tal 

han N<>. 16/:!2. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
f! '").."'!\Jul mı•ı·l~ı· - S...'\r.aıy:l:ıurnu ve &tl .. \Cıık - Kııdtköy ares.ıtıda 50 Sm. 

ııen k. 60 Sın. d'f"r.ır.ıt'.<~ takr~ &>00 mı•t'l"e t~ .rtr bir ka.Ulo k.nnalı ~.çh:rıt
ma~ı ·ık r~ltn 't" sOJretiyle mı>nak':ıs.ı. ya çtkı..rLırllflır. Muh:t.r.'YlJeıı becwl be

J r n)C)lı t: m ~t.bl 15'1 k l'.Ş: olup ılk ~ ının.ıt 24.t llrsci•. İlıa.e-;' 3/9,.9+2 PeT
Şt ırue gU:;.'Ü. sn t l5 •le 'lu.:ı.ür:Yt't Oına ı:nda.itı S2:,. rı A;.rna Y..omıc:.yonwıda ya

prlacakt.ı.r. l.:. l".tc.l~'tn n•uv ja!{at kn'!4:1 t n~tr.J..ı. .. z \'e sn t knr.-t ri . vt"'~~·.k],l 
- b>u ,na mürac;ı~Warl Şat"b1aırcsi be r 2'.t.i!l LPvazım Dalres nOE> ivı-d th;:r, 

(B~l7) 

29 Ağu~tos Cuw :..rtesi günü a.kşsnn 

Ü}'ükdere Beyaz Park'ta 
Z fer bayr.amı şerefine fev~ a'ade program 

ıı .. nı ~!ka.cak, hesı;.p ,.-e t1l.fı.n}a.rH:ta, 
ihtiyat kıınctlerinc, Kafkas lıar· 
binıi soııı e.nı;'tıneden nıer~ez ve 
şiınattle sa.v&~n1ak h~lenıen'leleri 
ne tc~ir t..lcc<klir. F':ı-kd. tahmin 
edilebilir ki, Alman ordıL"ı sc-n 
kozwıu ve son takat!ni u~onınıa 
kadnr!• ortaya atan R.ııs hamlesi 

kar~ısında büyii!c bir snr;ıntıya 
uğramıy acaklır . Herhalde, Alınan 
GencU~urına~ ı \'C Ba~k-0mul':ınlı~ı 

( l in •. ı Sil •!FriCn Dt>vam) 

Başrnkil, bir müddet sonra Va
liyi, Komntnnı, Beleiiiyeyi, Sıvas 
Atatiirk müze!;İnJ, Sıvıı.s koııgresi .. 
niıı toplanmış olduğu salonu, Rei· 
sic:uınhu.rtunttz İsınet İnöniinün 
okun1uş oJduğu a.skc.ri rüştiyeyi 

ziy:ıre( etlikten soııra Devlct Dc
ınir,yolları cer atöll'esini gezıuiş
tir. 

NOVOROSİSK 
Alman 

Vişi 29 (A.A.) Berl.rnlen ge· 
len bazı haberi.ere gör~ Aimanlar 
Astrak, ıı şe1ır,nin 100 kutlmetre 
.Y~1kın1na gelm slerdir. 

Sıyasın tarihi e3erlıerNlde11 Şİ· 
fai~·e ve Gö!t mcdresel~riı~ öğ
rctnıeu \.'C san'al- okulların1, as
keri kı~l~ıyı ve hasta1ıeyi zi~·aret 
ctın~tir. 

Komutan Baş,<'kile askH k:ırc· 
vana~ından yeınek sunmuştur. 
Baş,·ckil bu yemekten tad·arak 
pek le~zeUi bıılmus H askerlere 

Yi:;ı; 29 (A.A.)- Kaı a<le nizde 
NO\'OTOS»k limanı şirr ı, Alman 

ı topçu.sunun atciıi altına g.ı nL.,.t:r. 

dönerek: • 
•-Ark.ad•şlık fürlü tiirlli olur; 

ben yemeğinizi yemekle siz'nle 
kara\-·zna a.rkada~ı oldum. ek.niş 
\"C askerler •Varol. sözleriie ıntt· 
kabelede bulunnıu.ştur. 1 

Parti deisi dün akşam saat 20,30 
du Başvekil şe~ef>ue bir ziyafet 
v0rm'ştir. 

---<>----

lstanbul Parti Reisi 

· Edirnekapı ve 
Topkapı 
( 1 lncl S.i.h~feden Dl1 \·am} 

cula.nmız. idıı.reuin yeni bir ka .. 
zanç zihııiyetile ıni harehct etti· 
ğini sorınuşlardır. 

Bu sab~lı y~ptığuıııL talıkika
ta göre ruezki'ır hatlara b'.rinci 
ıne\'l<i araba işletilmc;i bir zaru· 
retten doıiını.~tur: Edirnekapı ve 
Topkapı hattıuclaki rüınorklarııı 
bandajları eskim:) \'e bunlara 
bandaj takılmak üzere depolan 
çekilnıi~lerdir. l\le\•cul diğer ;k>u-

Ct•n1huriyct Ha:k rart~ İştar.bı.:~ .İ- ci n1c\·ki ınotris.lerdc is-c arJ.,;a a· 
ciare }lcy·etı Reis• B. Rc~at :\1irr:arob"- rab.a.)·a clcklri.k Jıakledccek tcr-
lu vazifı~inden aff.nı rica etmi1 ,-e tibal olmadığın-dan aıecbıtrc.ıı bi· 
arzusu k"'UW edilerek yerine KRy;;L•ri rinei nıev.ki araba 'L.onuln1u -tur, 
Meb'u.su B. Sun< ıtayrı UrgUıplu. t.'.lyi.o 
olunm~tw·. An4!ak bu, ıuuyokkat bir z.aınan 
R~at ,l.tınıa.rogı-u Ou ıı:ı.J.ı~ı itt>nd- için olup yakında tekrar ikiıtıci 

•::rıe s<iıüten bir muh&ıl\t.~n.ı.e ı- mevki arabalar jsletilerek birinci 
!arı tüyle~)lir: ' mevkiler kiınıileı; ka.ldn:lacaklar-

- •SıhbJ vaz;yet.i.m dolayıs.'yle Pii.r- dır 
ti İstanbul İdare Hy~·ett Reishgi vez>. • 
f-eelııdı?n a!tııru rica ett~nı.. Bu rıcam 
iç< bul etfüdi. Faka ı Mnüı teblıea t ,.,,,.. 
pı.lmadıG,ında.aı vauft~me: de\ J.m ediyo
rum.> 

SON Tf.LGRAF -- B. Suat Hayri 
Üı-güplti 1903 Yllında cioğ'.11Uf, Ş,·)'1hii.
lisl!tm merhum H-.yrı E!l"ll-dlnitl oğ:u ... 
dur. L:tanbalda yıl~arca a\·ukatlılc 
yaılmış ve !ı.tec:L.~.n St.tn itlı.!ltU-p dtvre
:;;ln<le K:ıy&ri ~11 b'll81.ıguııa ~eçı\ıniş ... 
tir. Yen• ''azı[esinde muvilffakiyel Qf

Jerİ'Z. 

Bir mensucat 
Tüccarı 
(1 ioı--, S·hi'edrn Devam) 

na ibhal etl"ği m<'nsU>C<rt eşyas1-
nı ard:v('tl.ne depo ederek mal 
ta!~p eden miişt<'nlerine yok ce
vabın. \"erdiği zabıtaya ihbar e
düıı:ıi.ştir. 

Emniyet Jrnçakçılık büı<J<'u me
murları tarafından }'apılan b r 
ara~tırnıa netl-Oe$jnd~ Musevi 
tüccaı11n mağazasııod.a g'7llemni\ş 
mühim miktarda mar.ifatura es
yast bulunmuştur, • 
lMi~n dün akşam sev1<<>dildig• 

mıHi koıı.ınma mahkem<'s• nrüd· 
deiumumitöğiaıce tevkif ıedilnıv
ti-

Ga!l~ıada A"-apka.pıda I.,ü>J\,r 
sokağında oturan ve pazarlaroa 
seyyar satıcılık yapan Aiyazar 
admda bir Ytlhudi de 130 kurusa 
satılınası ~un gelen b~sır.al~n 
200 Jcuruştan satarken cürmü
m<eŞh~t halinde yakalm1n1'14Ş ve 
0 , ili korunma müddeıumumili
~ine vili·ilnıiçtir. 

Yiyecek satışları· 
nın kontrolü 

(1 ine• SUihi[elk:rt Devam) 
'!at:n a-hruın b:r rr.:ıddrntn normal top- ı 
tancı elır.ctı·n gecl"r ıc pe ... ı:kcndec.ye 
ge~ıor ye k{1daı ge ird·b"' salhahrrı fa
tur. r ve n .ı.k.ouı.l.ır üzpr -:den ~et
lnit rdt"cek "r ve nettCcde hetba~l b.r 
:r: Jcn il f .. r:..tra S3 • ~ st.tı:1r..a- ı 
o ğ :- bvY' k e e-sbit eüec@k.'t:r<li"". 
"'~~ı"'n trlJr gıt. st()k' b•ılundv';,"'l.lnu 

öG o ..... erı yerlt.' '"I c!e basacAk.Lardır. f 
G.d:.ı. ma.d ~elerira ·n c.n.ra dı~ ·[' ı 

l,)iı,l! ı na:ddelt'r üze n ... e r~e bu Ş(·
kildi' l:i'!l11 k.or.!ıroll...:e drvam o.Jr...:ı.
cak•ır 

Türk Hava Kurumu· 
nun beyannamesi 

(1 inci Sahift:ıden ılcvaır.) 

insanların, şuuı'llnu k;,ybet.ıniş 
yığınlar halinde birbir.erin'n üs
tüne saldırmaları, bu yıL ş0n hı
zına varmlı\ilır. Türk miildr va
tanını kötli 'htiraslard.n ,-e ka
rarsızlıklara diiŞıll'l<'kten büyük bir 
ustalıkla korunmasını '"'en sayılı 
miUetlerd<:n birici,r. Hakl.nr.a ,.e 
şerefine dokunulmadt~~a Türkı

yen:n iyilik, faz.Jet, ı;roı-on Ye 
düzen vuvası o1.arak kalacı..ğında 
aı'=ık • h:ç lkims .n t.ercıidü<Ai 
yoktur. Milli Ş<:Iıı;ın k~drctli ida
res: ve şefkatli kansatleri altrn· 
da, yeryüzünün medem.H't ve te
ka.mül unsuru olan milictımiz, 
harp afetinin yıkıcılığın· en 2'0r 

9artlar içinde ÇII'pınarak kazan· 
dığı 30 Ağusto.s günler.le ~'<>İ< iyi 
kavradıi:ı içın, bugün 1<\ır&p i

Çinde bulunan insanlı~m i;'r an 
e'-veL aydınlJ..i:a ka\•u masonı yü
rekten istemektroir 

İkinci di.inya harl>ıniıı gı:i;ş:.m> 
ni uikip ederken; lb&voda kuvvet
li olmanın, milletlenn hay&tmda
ki der,n tes!rleri lı<o>pimiz:n dik
katine çarpıyor, Kıt'alar, eıııin

ler aşarak, kuriklııktan çatlamış 
topraklara inen yağJnur gibi, sı
kl§m"i orduların imdadın~ <oşa· 
bilen aneak .uç•·k• tır. 

30 Ağustosla rHa·vac•l,k Haf
tası .. na girerkt·n, ·bu yıl cia. b'Ök· 
lerde .geı~ktiği kadar km.,.,.eth o· 
l.wp olmadığımızı <lıl~\neccl.: ve 
Türk Hava Kurumunei nosı' yar
dınıda bulun:ııb.lı-cej\in''" ara.-ı· 

t!ra.cağ1z. 

z y 
NECATI TOKYAY 

E E 
1e Arka~ aş 1 a rı Konseri 

K tk.o>forda 194.2 p!ônını tath:k 
ctıni'\·e ~' aslrken t~prsln.ieın \'e 
sırt~dan g;lrct>k tehlikeleri ıle 
he~an ctnten1l~ olaınaz. Nikkim, 
Sov:-d tcl>li·ğleri:tın Rjeve giril
nıi~ olın~s1ın1 b:Idiı-11'.e.·-h1e rağ

ıue11 Ahııan Ba.~l~oıuutanlı~ı bu 
iddiayı teyid e!ıtıc'!uekle \'e Rus .ta. 
arrU7.lar111ın gereli: ınc·ıtc:ıdc, ge

rek s:ınatde du.rdurultlu!ı·nu di.in 
de, bırgün d~ ifade etnıcktrdir. 
!lla;Jıll'Ul, Rn- o:aldınmı tam b'x 

•c::ın hcvli• ifııde~i iç~ıı~e lıulu
nu~·or. a bu <:"·~it haınJl·lerin lLa· 
l..up \C tc\cbülüııü lıek!c1nck ,-c 

unıun1İ..\ elit" bütün Rus ceph~lc
rindt> kanlı lıni,'lı.ma\al'a ş&lıit ol· 
mak imkıin'ıt d!'ğiıldir. 

I
·~ ~ 

Bir işçi aran:yor 

Türk Ha,·a Kurumu ..,,.ı ı kav· 
naklarım 1 za d"\a.1an bı.r l-a\·acı
lık endüstrisinıı' leme!' ri alıl.
n1a!'t yoıunda bti1Urı -g.ı~retlcrin1 
kul a""llaktadır. Tiiı'k ti y Ku
rc.nıı.nun kampl rında gökleri
n1i:7.in kanı-aman 1 nn· yet.şt ren 
havacı b:r nesil ür~mcE.ted•r. Bü
tün bu çal~mai.r anca!: "1illi 
yardımdan hız ve ku\V't a,ır.ai~· 
tad r. Geçen yılın diıı·ı m:lv>nu 
:; an \'eriJt1i karsısında, az .z '"""ıi.ı
l{'t n' n Kut umun şiıkraııl~rını 
su."'a. ken ~v;cıl ~t Htifl mız• 
da dt vatan<layla:;n L z ı.ı;r cc~

kunlukla gökl>enın'ı ç.n yardı· 
n1a-- kosacaklarına inan1•;or ve 
yüce bayram.'l mutlu oin,a.sını 

dilıyorum, 

PAnAS!Z KIYMETLİ IIEDİ\'"ELER PİYA....,GOSU 

6 mıılılclil var yele tro pu. a!ıtırrka oyuıılar, 
Konıe<ii, ınilli oyun1ar 
I<otı!..etnasyon 4j kLıru ştur. 

Ltaobul .e cİ\·ar kü)lere otobüs vardır. 
(TEM iZZET BENİCE 

Gazl'tt."tnizin idı:rt.• ... inJc sahife 
ta-<unnk \'C ajans ahuak i~in güç .. 
lü kunetli, .azifesine ba~lı. dii
rüst, a"ı.kcrlil .. tc alôkası olınıyan 

bir i çi alın.ıcaktır. Taliple.r'ıı 
idare :ıhidüri) eı:ııe müracaatları. Türı.: Harn Kurı.mu ..;"§k111ı. 

.. r.ıu.r-·ü..nı. m~b uı..-u. 

;1 - ~ o N T EL t; ";( A F - :l9 Ar.uıınm 141,2 
< • 

30 Ağustos Zafer ve 
.Tayyare Bayramı 

Cl lnt'!l Sı~hifeD ~n Devam) 
i.şlirak edt>cek buhman mt>ktcpler 
kıt'alar ve ~'<'miyetler mü nessil-
lıeri sa~ t doku'ldan itibJren Tak· 
s mele loplanmı.ş ola-cıık ardır. 

Mera me tam saaı onda başla· 
nılac:k ve bunu büyü< bir geçit 
re-mı takıp edecekt.r 

Saat 12.30 da da İsı.ı.bulun 
Mılli Şefimi~ İı;ınet İnön.ne bir 
minnet ni~atıtı"sı olan cİni.u:ü ge
zi~;, nin a<"ılma m~ra:...rrı. yapıta. 
caknr. 
Öğleden ııonra Valı ve ~ir 

mümessilleri Kolorduy~ ğiderek 
kahraman orduya lstadlıulun şü.k· 
ran ve tiizımleriııi bildirecektir. 

Si!l>h altında bulunmıyan e
mekli, malıil subaylar d• yarın 
saat 17 de Ordue,·inde, Seiim'ye-

StalingracPda eli 
silah tutanlar 

(1 tnci S bltrıkn D~vam} 

yen bir haber~ göre A.nwn kuv 
vetlcri Staiiı gr. ın 5 nıalinde 
Volga r.ohr:ne ula~nışlarJır. Sta

lir>graô §ehn bon:bardımw edıJ. 

miş \'C bir çok sa,ıayi ıneıkezl.cri 

inıha cdilnl!'~ıir 

Kafkaslcrda devam ct.nıekte o· 
\an muharebe ş!mdı JX';, da.ğlık 

araziye· girmi~ bulunmaktadır. 

Berlinden bitdirildiğ.ne giıre, Al

man kuvvetlen bır ka.ç v~dcyi te
miz!em~ ve .ınühJTJ b r şüri al
m!§l<.rdır . 

CİDDİ BİR TEIJLiKE 
BBRTARAF EDiLDİ • 

Londra !l9 (A A.J- S,a ngrad 

şehrinin ııimal batısa!da b:r Al· 

man tank bir~iği !> 1: ı!u hfıttına 

hücuma katkını~ ,.e Vu.Ll ,fLl ciadı 

hır hale girffi.l.]t; •ran1 za•,1anın

da ye-d . ..;en hır Rus tank leşkil!

Ahnan~un genye alrP.dğa Ye va

ziyet. kurtarn1c:ğa muvaffak ol

muşrur. 60 Alman tankı ,u çar

pışmada tahı",p 'C'd:'mi t :r. 

Almanlar ge~en .;.:ınh,ıharda 

~~o•kova i~ın yaptıkı.arı ·ab-yey' 

t;ıkip et.mekt.cdirlcr. Bu da Sta
lıngrad M>hriuıı ciurru.a4ıan ha

yadan bombardıman ıı..'<t Jr:~e:;idlr. 

j de ye T;tıbıy-c meklehiıe Ku.:o"' 
duda Generallerin clavt ti tJt.J.

rak bir arada bayram· te.":i'it cr!e
ceklerdir, 

Yarın aynı Zö.tnand.:ı T.:ıvvare 
bayramına müsadıf bul;.ınmakta· 

dır. Bu münasebetle H~va Kuru· 
mu şubeleri tarafından e!;:ler.ce-
ler •ha.zırlammştır / 

HALKEVLElRİ!\'DE 1 

Zafer ve Tayyare b•yı-amt 
Ha:lke\'lerinde de tören:e t , ,· ı o
lunacaktır. Bu münaııel:ıet:e Ka
dıköy Halk;ı,,·i t;ırwından yarın 

saat 14,3-0 da Mer<lıvcnköyünde 
bi.r açıldwva temsili \·eriiccek. 

saat 12 de ve 21,30 da HaJ.kevi 
sal.onunda iki toplantı yı.p,lacak· 
tır. 

Ordu terfi listesi 
(1 ııcı S !ııCedc, Devam) 

ııer, İclı~k Avr A1"':'1g, İ, Hakkı 
Akouğz Riieat Mata!'llcı 

TÜM GENERALLIGE TER.Fİ 
EDEN TUÔGENERALLER ı 

C-ecxlct Bi',gişin. H. Fehmi At"' 
kan, M. Sırrı Seyrek, Emin Çı· 
nar, Kenan Esen kut, 111. Ras m 
Topsever, Salliet Pozantı, M. Sii· 
reyya Senler, Mustafa Bengi, 
Rasim Sengir, 

TÜMA1.~İRALLIGA TERFİ 
EDEN TUG1\:MİRAL 

Said Halma'l. 
iBAREN ÜÇÜl':CÜ DERECEYE 

TERFİ EDE:... Asr;.rni 
ADLİ HA.KiM 

Münır Kocaç,tak. 
TUÖGENF.ın.ALLİGE TERrt 
EDEN TUGKO:MUTAJ\'LAR 

M. Fazıl Aykut. M. Faııl En· 
g!nkan, Fey-ı:ullah Bar:ili&ıı. Ga· 
lip Ulaş. Hüsnü Al.laı;, Al.ıdül5.zu: 
İlter. hmail Hakkı Pek~~. Selım 
A~Jır., Said Bııl•oğlu, Aibciülka· 
dir Se\·en, l-I~n1it Dog-ruer, A. 
Besim Besin, Rrf·, t Öztor •. m, İh
san Özıgürlcr, Abciuı.I"" Liıv 

TUGGE"ERALLİGE TERF't 
EDEN LEV.fi'ZIM ALBAYI 

han Sonakın. 
TUÔGEN'ERALiLiGE TERFi 

EDEN TA!BİP ALBAY 
Niyazi İsmııt GGııcü. 
Listen;n mütel>aki kmnı dıj\eı 

rütbeterdeJc.. temler; fhtiva et
mektedır. 

lstanbul Def terdarhğından: 
~!uMn .,~ 

\ledı•l 

- -- -
5~3(): 6!(1 ,\k.ı=n ı.;.)1.il Klt.~ K.-s. ıın .ııt· ... h . .:ı.llestn<..e KLa.r.-

hg .d ' k 114 ye'"'ı le9 k..ıt>ı ,-r &40 a-
rta 56 p .. rseı :-ta. lu :!t.50 m ,tre- ur...lıb;ıı 

ana 27 St • 
5215~ 13:1l Suyu: d ı PO..: e tl :\l"..:ır.ru ~·c'li KırlLar 9'1-

k:a~ ;.:ı: e ı 'J ycru ': No u şrsa .oo & 

F.3 380a Bilyukdel'E"Öı~ rş'< Dın-arcı. ycnı n:ldar &>-

kalr. da e kı ıoo ; nı ı~ ~ yılt E\ın 3/4 
his e 3M 25 

51217-llH :-.Ieeu:lıyeloöyü.n<l• 5 pal'.a 42 ada 9 pıı,..,J 

67 No. lu S3'3 n;ı"trı1 mur"bb!j.L arsa 1332.50 100 
51217-.!!..!!....Me-clciıyeköyl.oo.e 8 pafta, 57 ada 31 parsl'.l 

~2 No la 1387 n.elrP murabbaı arsa. 1664 125 
52l8J/8 Ediı-nek.J.pıd.:ı 'sk.i Çtkıra~:ı yf'ni Avcıhey 

mah..ll:e~;Tlın "'..l: Hanç('r:. kilıse yC'nı Ulu-
ab2lll sok»gLncia rsk ve yelll 21 k.&ın N•> 
lu 3CJ m tr" ~ur3bbaı ar.:;a. 

51217--:ıı.ı ?\lcc ... iytıkr3yil... ~e a pafta 57 ao:ı 39 par,..e-: 
55 5 

81 No. tu :ss-; rr.~tr 1' murabbası :ırsa 3109 234 
F .2(2.111 ÜekCda 'da St-l.Ami. Alı Efmdi rnaha

1
les'n:n 

J{C'rı:• çıhaı:e "" OC'~!"fl.:n2eJ rokPCncla ~' 
12 yrnı 18 N? Ju !.t1.50 wetrt" mUTabt»ı arsa 47() :'·ô 

5215!!:'4l Çe-rıaP'kıöy~ndıa f'8kıl Sı.ıyo'u yeru Detterdoı;r 
otlu $Ok•ınnrJs t':bk-1 \•r ye 11 13 tr•ükerı ec No 
lu 779 metre 66 ôesknetre ır.uraıbbaı al'53, 151 tı 

D.l/G378 Bcyaz.t ir~'.bf'y ~nAba!l&ııı n ll~an.pa.şa ka
ralro'hanı' sokağında 67 l ada, 11 panel 
ps.kı 73 y-e.ni 71 k.n.pı No. ~u {ırmın 1&4/9&e 
hisı<esı. 690 52 

52132/125 Run.<>l< Ht;;0rın.da Ali P•~ •k m:>iıallesindc 
Hiso.ır cadde-sınde ı·sıti 52 ~e~! 18 - 18 No. 
)u e\'\t~lcr ıkı .rı:ıh.'11 bir O'.akkilıun 1/2 bi.~ı·sı 

51217-1114 l\t• cıdiyct'iiy:.ı.ua~ 5 ı.ıarta.ı2 ada 2 parsel 
et No lu 614 mt>trı• n1urabb ,. arsa. 

F.2/~0.~-6 K .. • gurct Jttl 'T t.a.L bos ,.,t;l scı;ut.tında ~· 
k. 1-i yen. ~-l lui.pL :-fo •. ul l'_\':n 1728/103-08 

h!~f!lı 

55100 24!l<J Kına1 ıad'1d:ı euı . 'nlıyan y~i Nar çiç<it; 
ve Kll,k ü J»kagında 73 k pı !\o. lu 14t 
m« • u·al:t> •• " ap ""·" 300/1456 hıs 
'csı. 

51217 -1ıl4 l\l~c·d ye' ·Y~tı~c 13 potı 2 ada 12 pamel 
169 No. 3400 me•~c n '- a biiı ar.a:a. 

ı ıGJ33 il vb ·l!edado Kür<-ç(ı B • • snkaguıda ('S· 

ki 9 yenı 14 Nrı ı h.1W"n n 3/-tG hı esl. 
51217-1114 Mrcidı f'kôyuncıe 12 p~f·a 75 ôida 1 par-

!:~ 

~13,;j~/l) 

srl No. lı.t 4740 rne.tre murııbba:ı arsa. 
Sa ıy·'rde eok.I KilrJı:çtıba y ı' İ · nJe mn• 
h::ı}!(>S n"" !cı Hıvuzlll b t.atı. yeni Cayır 

sokağn esk 22 yenı ı · k:n ·ı No. ~u cayır ... 
da:n 1Joz · 1 na be ~ ı Tl ve ç;ıy· ... 

Sar:.yr cıe e kı K r~çüba ı yenı İsltn..vt 
tn:?:hcı.. • ın•n e~ Havuılu bosbn Y" ı Çtı..)'lt 

sokatı 1 eski ::?2 yeni l Jtapı No lu ta
yı-

540 

1eu 

20V 

92 

3~00 

125 

• 71! 

<CO 

i~u.: a da yarJ.lı !ayrtr-•ınkı:ltıo!" 4/9/942 C'urr.a günu sar.t 14 d ı.:ı: 

41 

139 

15 

7 

2o5 

lJ 

zo 

!\IJdurlt ı?u"'lde miltc -ekk Kmn yord8 ayı·t ayrı Vt" açık arttırma Ue tt ak 
istfl'klı :-er n 'flüfu! · ıuv;yet c".ı.2 Jn 1 rı \"P' tc.mınat makbuz.lıryle iJ, l k~ ıh 8 

aalind~ Komisyona ve fo:Ja izahlit Jç.n M F >i< Moaurluguııe nıur<ıc U --
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Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel _J 

Türk Emir 1 eri, o hai·pte, hüküm
darhkların111 eherinden g i d ec eğ i 

korkusi.e bitaraf kalmışlardı 
va ıdan rıc" e1.~iler. Faka.t T"41kret j 
ıJl' ooH ,,ulnta bulunan Halep Me
J,kı Rı'<lvan ııı.a.illııidaıtw booıınak 
1'.l!!.lllıedi. Yaln12 bitai·ailığını mıı-
1.ıafaııa edecegııni v .. t ile rehine 
o~ ü~f'C! ogl.,.nu verdı. 

lialep i.\le .ki RıdV"an, Eh!..>ali· 
be .. ..;..şı ırniltırr.J'd'} en havbctıni§ 
.t.r Tu .. , En.· i olriugu halde bu 
sofer böyle ha.r(J}oct el<nes:nd<>kii 
'lnitna ..ınt ~ılaım.11)\.>t'du. Faks.t ta· 
ııramil bitaıai k.ak!ı. 

ılıdvan, hıl"llltiyanla.rla yö.ptıgı 

ın. ~ ıc~e yem:n et.mİ.\llİ. Bu 
ağ r >" 'T,:ır.<> kur .ı gelmni)oıtlu. 

Modod, Ha!epte i " nıi giırdıübcıten 
Jnra ar<lu:. .. (lc A t..ııkJ a ÜZ('rir.e 

raf kalnıı~lardır. Modod, .iıtıınat 
ettiği bu ilki Türk. hukümdarının 
askerlerinden ve yardımlarından 
·ID<ı'hnım kaLax:a harekatını faıcla 
1leri götümıedi. Ve, ordusunu ter
his etıt.i. 

• Tanık.:ı et, Modo<.lun avdet el· 
mcsinden ıst.ifade ederek Halep 
yakınındaki Eta.rib kalesıirıi mu· 
ha:;araya ıv..metti. Bu şehri hü· 
cı>m ile ele geçirerek rlti hin Jcişi
J ı ölıdürdü. l\fütııbıık:si · e.;ir al· 
dı. Oradım wnra birçok şehirleri 
zaptetıt.i. Bu harl·ktt c>var h>ük<Üıın
darlarını ko!'kuttu. 

Niıhayct Sur şehr>n.i zapta kı· 
ya:m etti Bunun iJzerine Surlu-

) · ·<JJ. A •~'-"J, la-n b!T günlül.t 
rııt afode bul '.naı> Viıip'in kayse
riy~sine y~ıut B"'ı~ya~ ~- •rine 
) iJrüdü ve rr,ıDlıa. ara etti. 

Büıtiin FraırJkl:rr, ::11 Jodun An· 
tout) llıy.a hLct:ım eb n< si1><.1cn !ror
karaık kı:.:vc\krini topla<! \:;.r. Tcl
b er hiJl\..!nl J:.ı :ılen ole1acc"l'l" Ü· 

1 l Deniz Levazım Satınalma ' 
Komisyonu ilanları 

... :ıri ve p·) ade kuv,·dlcrilc Tan
iırooc i t ~.<. etti. Sonra B<xi'Vaııı 
<oo Bll4ci bıi) uı.1< bir k='l' kuvvetle 

~eldi. Ve, bıi\ün civar hıil"ist.yan 
otı.ıki.mle"'İ kı:,-vetleıi!ll wplı) arak 
yard tıl1Q koştular. Kudüs Kralı 
ve ıfaçdk Fr nı'< rucsas• gc diler. 
1 J ı biııJiA hır."sL; ur orC'ILı.;,ll 

t dlloül c-1.t . T .;rklcrin bı.lun-
g Baıry~ ,~hı u: gru) unı

d, T' l r, Fran.~ ora >ımu • ik 1a..la zcddro.lcr V , ı: ;y~t 
Frank ordusu ç<.'kıild 

Bu sıtalarda Ha..ep ve Şa:ma 
~ .\k olan Tut'k.Jcr arasmd.a rn
za başlıı:mıştı :M'.<ıdod, An1a.k:ya a
', L i ıx. ~ t!i. Çünkü Şaı:n ve 
Halep Em'crleri Modocla karş ve 
J.hdodun hzrekatın.a bit;ıraf ve 
yai"d.ımsız kalmıışlaTdJ. Bı.ı bep
}e Mc.ıdod, sderinı ta<m arnılıyaıma
dı. Yalnız, Fratiklara bir ders 
vcıımckle kaldı. 

Bu li'ıyuık ordularoan korkan 
Tuğt<4ruı, hüki:ı.nretinin elinden a
l mr.ııı;ı enc!iŞE>sine k:ı.pılara!k çe: 
~ "-4J~ll kaldı, 

Rıd\ a , Tank."'et i'e Dl:ın ımua
}~ 151 etmek ı temedi. Gii
a"1luyor Jci., iıu Türk Emüleıi da
ha ayade hiikümdarl klarınm el
ler.inden gideceği ko. KIJSlle ~Jİ!a-

12 Adıet Duı. • 'oa ~ 
12 > Ç'uk.ur ıaoJlic 

6 > Tatlı k ıgı 

6 > Çay 1.r.coı 

18 > Yemek bı, ğı 

1500 Kı~o Jiema!.ck 
200 > Ant n oo 

•100 -Met.. De'Tl r bo u rrıuhtt"lif pus 
l Aot!t . ! ;~ta.p tıe~ı 50 IJtl·

yo'luk ve 220/'reO VO.Jt.
luıt ~ ek• k mot.ö· U. ıle 

ik.oı p 1 

1 > Zavıye ı engen-t" 
9,5 Met.."'e 'Dht\) aı .twyı~ ve yt'dt•k 

ik... adet m..uıdr.en 

lAdetK. ıı 

6 > 40 bt'./'11 1 k 
n.a 'k.a ba • 

Hamal,. 
nı-0 <lrlln 

maıot p umıe me.l'ı ı 

60 Sın. M2 40 ı;.,yg rlik Hanz.at•ş 

m:u~a. balı motörı.i:n 
liU ~~·t tu}umbasl ]&;.,tık 

.,.; ık n 3 / 
10 Kilo Yag!ı a.s ra 3/8 
10 > > > 1/2 
10 > > > 6 8 
10 > > • 3/4 
10 > > • 5/16 
12 Kalem Jı.e"esı.. G-0.:#11 kai:ıs, 

guıııcn dilci<, kalıpldc t hta, 
Jfanbalı tahta. tam, k::ılas, 
çam mltl.k ıne par>N] ,.e 
(ıralı ç.::ırr~ ki.ıt.uk 

"f rd:a. yazılı yirrr. ket1t m muh-
t.el ı o.n& m.alzcmm·n 31 .8.942 "Paz.ır 

t.ısı gnu saat 14 de K sı npaş:ıda bu
'ınnn Den;z Levazım Satın A ma 
Kom.syQnll'."'ına. p z.'.d~ ğı yapılac:ık
t: İsU,klilerln belli gün ve ""-"ite 
a ı ı;:~~ komı;;yooa ır.Unı.caatı rı. 

«9320• 

--BELSAMiTOL-.-., 
1 aı yol 
~nıı 

ık! mı 
•roL ıt. 

ı '° , .. 'ti BLl.SOGl.'KLI Glf. dı r u:ı ığ , 
hı. EJ t.:t \O o ti1:(' ... , bourck ah tsız-

·l b·r lao BELSA .. ,IİTOl/dur BLI s.nıı. 
:.ı~ y r a y zı ı ha ta 1 ... ı'(}.ı;n çcbltk k 1urlar 
~ne ,.:e &z d.enola nda a yın z. 

~------.::ı~mzm:mm--mmmm-•ıımım-~I 
Askeri Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden: 

942 yılı JJ an de\' .s nd-e 'um uzdan rnf"Zu1" o;an \e h.oı n .sılada b ı-
IUD..l tabip ecz:an v (lk .n 1 Eyit\ 942 Uı ne x Ou • ı°\}. ~ı1 ctok 
l<ı ı kat O. "' Kl ıltih:ık arı •!An o nur. (974 - 9360) 

P. [uı iınHaı \e Un.anları isletme U. Uare3i İian 1 ır J 
ı.ı 

ı.c 

lı 

tUha.mmrn. bedeli 19680 (on dokuzb•1 .utı ~:.en) ra ,ıan mıh~-

tıa 20500 ly rmi l>.ıı bq; yt.z) 1<g. k n bo!"U (14 E~ ü 10!2) Paı. r-
gunl saat (15,30) on b< buç kta Hayd p G r b ı dahli ndelti 
:;-on tara! ,dan ı-ıpclı zar' >! t-11 "lınuak.ı • 
!l OŞC g•-m k ~y '1!C"11 1476 (bın do yüz yet. ~ 

l t t wıat, kan .ını..n ı.: y ~tt i \"'~.ı.k arın. 1rkl·r e 
mu> k· 

\: zarfl ı 1 

'"' g n soat (14 30) on dört ol za kada 
7 r 

e- "erme er ıa-

z ola ak det hl a~tadır. 

(933•) 

Zabıta Romanı No. 89 "' 
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Sen mi Oldürdün? 1 
Yazan: EDGAR VALLAS Çeviun: l'tfUA!\lM.ER ALATUR .J 

_ Haber, heyeca1ılı olmalıdıır, 
')())le h®';rler venme:.: bir gazete 
ı~ n her zaman mümJ..;ındür. Fa
k t bunlar keseden h .. zır ç.ılomea. 
Onu siz de bilirsi.nıiz. :;:ağdan, sol
dan, parça parça t.cplaoon ha
berler biri tirilecc·k, ka.rşıla.-;ıtı
r laeak, kül haline gcılirikıc n. ve 
< d.n son.ra zatıaliııı.e tı.kdim 
{ re<. 

A 1, ı.an Cozva da :nlrlenırnı~
ti. Y.z1 işleri müdürü dedi ki: 

_ ı\Zl!ı. <- s• uım, ber .m şu da
ir a kmfer~ns dinlemi:.e hiç 
~l ~ae;ım )O tur. Benim bu1ün 

· m "'f, sen n ba a vcrece-
u~b Ju alı b. gıt p:ırça-

iih'1 r .. i~rrs~il ı ha-
B"r <!rkac....,a )•zd .• 

l\fa, hiııılen iz Kusurunu 

L be li t.meı • BiJIJorsun 
k., hı • ci ,u bJ s tırnu 

heııgü-n seni bC>kler. 
Cozva ~iiikı1retle C'l'Vap verdi: . 
- Siaıc bir değıl, üç siıtuıılu!k 

yazı wreceğim. Fakaıt şu daı~a 

•Parslar klüb\i>~ gitmiye mec
burum. Dönıüşte ... 

- Paırslar khlbü ııtü? Ora.sı da 
ncre!li? Ha, ~u "'mı k.ulagıırnıa ge
len bir yer •. Orası kumar O(}"na
oon bir klüpnıuş, şüplıeh aclan,
lar girip ç~arla~m ş, öyle tleg:l 
mi? Yanıi batalaharıc ..• 

- Şimdi giıze: bır söz sö:, !edi
niz. B<!t.khanc ta kene( ı ... 
Fak.at beııaeniz de ,u döik ka bu 
bata>k!lıaı>enın fahri iiz ; buluru
yorum. Bı.. gece or.:rla n<>lt-r ola
cagını Ş"<mri den ke,,ıır"p size ll'lr 
ş yler SÖ) li) en1ıern. Fı>kot ga2~

!t) c roo~ctl'k ) azı çıkıınazsa, 
yar n be i & mla .. 

- Şirnll.ı ! u u:.ır.a Kol: . r.e 

• 
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SOLDAN SAGA: 

29 Aj'u.stoı 194'.l 
18.00 Progıam ve Memleket Saat 

A.yat,, 
18.03 Müzik: Radyo Dıns Oı~estra

ının Her 'feıd n Praererru. 
(N<h&d E""'rgin İdaı 'nde). 

18.45 Radyo Çoook Ki übü. 
19.30 Mt·n ıeket S1a1 Ayarı ~ A ... 

jans Haberlı•rı . 

19.45 Seııbest 10 Dakika. 
19.55 MüıUı:: Fasıl Hey'rtl. 
20 .. 15 Radyo Gazelı•~ı. 

20.45 Müzik: Şal'kı ve Türküler. 
21.00 Kon~ma (Ana Eserler). 
21..15 Müzik: Dinley:ci istekleri. 1 
21.45 Konu."9lna. (Şıir ve N('sir Saati). 
22.00 llfiizik: Radyo Salcın Orkes1ıra.- 1 •L (Violonist Necip A~kın). 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajall6 

Haberleri ~ Borsalar. 
22.45/2:?.50 Yarınki Program ve K~

panıs. 

1 - O.man.ı tarihindP K!ığıthane
yi hatı.-1.aı.ın bir d,,,.;,. (iki kelime), 
2 - B:ı~Jıca gıda madd«lerind&ı, ça
nın yonga ı, Alaturka n...t:a<\a fasıla, 
3 - Geriye kalan!ar, Köpt k. 4 -
ı;·a~ıla., :Syan ed~n. 5 _,__ Bize yakın 

bir m•llete nı<IJ'9UP olilllla>r, 6 - Ye
mek, 7 - itiraf, Tersi scıbc;:,t, 8 _ ı---------------
Ev·n kısımlarından, Avuç iı;•, 9 - KARAR HULASASIDIR. 
Gidıl<'n vrya gidilecek ta.raf. ilıtiımr 42/301 

YUKARIDAN AŞAÖIYA: Milli Korunma Kanunu.ıa mıı.>ıale-
fctıı·n suçlu }'atih:,e Fatih C. sinde 24 

1 - ŞaJ'kın hu& YP~ni t3şıyan ~arada. !umc1-Jı:k ticarrtiyle mP.ş-
J>;r esnaf, 2 - Ccd, 3 - V'1pur yol- gul Koço oğlu Herleva.s Juikkınd.a is-
cusunun baş gar""'1lu. ~ - Alamet, laııbul Milli Korunma Mah.<.emesin-
Ba:va.g:, 5 - Jı,tin:'.lt «!erek, e _ Göz dr cereyan eden Jll'llhaken-. i netice-
J't•ngi, Amel, 7 - Kı mız :h-luti, e - s!nde suçlun.tın fiili aıabtt oldu-t:ıorundan 
Kad..ı b<ış1'•n. az~, 9 - n;nlenme. llflll Konılll1'a K nun\.Slun 21, 55/2 

63 maddf'l!eri mucib:nce y<rmi dokuz Dtrnlt1l. Buhu.oca.mızın 
HaUedUmiş ŞeklJ. lira on kuruş ağır para Cf'zası öde- ' 

:me;!ne ve !iüküm l<a\'ileıLiğinde ÜC· 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 reLi suçloya a t olmak üzere karar 
J A C E L E C f lhülftsasının son T•'lııı'a.! gazetesinde 

n"'!redilm<>sine 18/6/942 tar;hin<le ka· 
2 K A F • Y O R A N rar wr;ldi. <9291> 

3AMERIKA.A 
4DE •• PEDER 
SEK--N.YELE 
6MARAzesı 
7iNeDAKiKA 
&•ı•K 1 R A z•o 
SAKİM R MI 

RAşlD RIZA TiYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Her akşam saat 21 buçukta Jiarbiye
dr, Be!vü Bahçesini..-ı alatuı·Ka k sn::ıı..~& 

Bu Gece 
O:'>/LAR F.R..,IİŞ lIUR ADP.. A 

VodVll - 3 - Perde 
Heyet her gr'ce B 1 vu Bahçe'iirıde 

Tl·m.:-iJ veımcktcdir: 

Yarınki yarı tan 
manzaralar 

YarıU)q ) arışlar ge<;en hait.a!ki
ne nıisbetıle meraklı lıu ve seyirci
ler için <Wıa çok ılgili olacağa 
benz.ı:ı·or. Çünıkü y arıiıık.i yarışta 
ge.;en 'h«fta n~<k:nse kxışa.ırnıyan 
Hı~n· ve bu •el'lE iEk defa lk.oşoca•k 
olan Kara'o!.ber, sonca da 
hayc.ıtına yarın ilk defa aıtılaca:k 
olan Haspa vıı.rdır. Ayni z.ıman
da yannk:i ya~arda bu sene, o 
da rkilıci sınıf Araıp a.tla1'ı arnsın
da ancaik l>ir <lcıfa birincililk ala
bilnıi-; olan m("ıh ur Bora yarın 
hem sahıhlrj, hC'm r <>yi Da.\"Udu 
de- ·;tirmiş olarak ;; 'a, 'f ı:r. r· 
cı gıbi birind sın f Araplarla 
b Jikte yarı a girc!X"ktir. Bunlar· 
dan başka yarınki yarnpn obir baş· 
k,ıJıgı dı:o geçen yılları peık h.trrı 

say lır atlarından olan Karabbe
rin, Dan•ld, Karrıısarj, H~)•beli, 

ÇubLn~ g: en yaman hayvan
larla birli!kıte ·uşuya girnı · 'r. 
H a lbııkıi bu sene hii) iı ıc i 'lig'l l i.zle
rin prOfesyooc' yanı;lanna hep 
Özrlmnwr girırr.!JŞ V<' he1J5İnd~· ele 
,ar ı adarr.ıa~ llı vu .u§'tu. Ba
ikaJın yarı id be,. nci koı;ıuda 'ko
ş:ı.cai< olan Ördominn ahır a~a
das.ı Karablber ayni şeyi yap~bi
ltcE'k rr·? Faıliıat yarır.tkı büyük 
İn,gilizılertn :ko usunr!a göu- batan 
bir mesC'le dana var Joi o da Jokey 
Arkailinin elliııde gıfük<;e açılmış, 
ge l .. olan Komi.sarja y>arın 

Sok.ulayın binmesidir. Valkıa g<>
ç~ hafil<?ki büyük Arapların loo
şu~unda BG!ıtıyara da Sokulay 
b"nd gı. halde onu a=k üçüil'CÜ 
gctıre6'Jım' ti. Fakat Baht:yar 

).Z' geti.ec,k.sen, saat ondan ev
vd rr..utL,a ist~11fu11. Geç knlır· 
&.n, tc do.ı et... BiHJorsun ki 
•Mega! n. kaç gi.ırııdür bi2.i atla
tıp durllı}or. 

Cozva K.oll: yine ayrıt sü•kü
ınctlc ccva<p verdi: 

- ·Mcgafon•a beıtim mcteLlk 
veni iğ ·ım ) k. F&ık.at ona da boyu
mın ölçoüsümi göstcrmeuem, lbooa 
Coov.a Kolli doe-mesinJer. 

R.sıkıiıp ga.ze~ Cozva'yı o ik.adaı' 

ü.ıioütmüyordu. Çür.k.ii onun da 

bu muarnımanın anaohtarım h nüz 
eline. g<.>Çırnmclhği kan>'.lmi va'!'dı. 

CCYJ.v.a gQGtC:eden Ç'kmca, evv<>la 
.Sıııt.ton t!e2rethı:.11€Si?l€ uğradı. 

Büro şetleri:-.d<'n birisi ve döı1 
!be~ memur lıala çalışıyorlaırdı. 

BÜ'ro şclı gaz 'xiyc görünce 
soıdu: 

- Leli mesele 'ilden yen, ibir 
h.ııbcr >ar m,; T ·\·k f edlldigini 
i.,ı•n ·~ıı.<. Halookı dmı:.n çı.ktı 
geldi buraya .. 

Bu söz Co_\"' ıçin )"CnU b:r lıa
be• a) ;lırdı. 

(lk~•rr.. Va} 

ib-Jşk.a, Komi»&rj baŞkadır. ~e 
kalırsa yarınkıi beşinci İngilıiz ikıo
şusunun birincisi yjnre Dandj, ya 
Komiısaırj ol~hrdi. Fı!!kat ne ya
:i..Jk ki yarm bu yanşın mesafesi 
cJG a ' ı.sadır. Dandi ile Komi
:SU!J l!Se uızun mC"Safe hayvanları
dır. Onun .içın yarınki bu yarışın 
fav·wil<>ri b:rçUklarmca ya Hey· 
beli, ya. Ço!Yankızı, plaseler de 
Dandıi ile Koır.·iısarj r. Bin,<J•kla
rınca ımes<>lc böyledir amma b.irı 

yine yarışın Komisarjla Dandi 
ara.u:da pay laşılacagını sanıyo

ruz. Ya Kara.biber? diyecek:siIB.z. 
K"mbilir, belloi de yarın Öldemj. 
re vekillik ed€C<Jk olan bu adı 
gı:ızel hayvan ·beifıoi de mcrok1ıl:ı
rına Öızdcn•İri aratrnıy-aca'ktır. 

Yarınki bJinci koşuyu sorarsa
n..z bunun Menni le T ry.ki ta
raf ndan yürıi•ulcccğ'ni artık beş 
ya<mdaki ~ocuklar bi'.e bili, 

İkınci koşu ıse hlÇ şüphe~iz Hı
z.rındır. Zaten evvelki hafta da 
biriııc'lik onun o!du;:u halde ne
ci nsc bu bırincilik ikıye bfü~n
rrüştü. Yarın ikincılik Dab nin, 

üçüncıiliik de Rindiıı.d,r Vec.ze 
çok guz<>l bir hayvan olduğu hal
de hala bir turl;ı kendim gö te
remyor. Eğer Horvar\ yarın bu 
hayvanla ne yıçııp yapıp bir 

sürpriz yapabilirse Vecizeye oy-
nıyan1ara piyang<> vuracak de

rnekt;r. 
ÜÇ'iincü koş-..ıda Tomurcukla 

Sav varken Bora')·a, Tarzana, 
B Miyara iş düı.mez. Fakat Bo
ranın yarın trin sahih ni, antre
nörünü, hatta me5hıtr jokeyini 
doğiştirm~inde elb0tte bir sey 
olaca.le dem<>ktir Baka! m, yarın 
olsun da görelim. 

Dördüncü koşuda Hiimôyun 
basta olmak üzere Varat ile Des
teı,iül ötek terden üstün görünen
lerdendir. Fakat yarın bu yarışa 

yar;ş bayı; tına ilk defa girecek 
olan bir de Haspa vardır ve bu 

Haspa Karanfilin, rahmetli Yo"' 
manın, ÖZdemirin, Kar b'berın 
yetişt.ği a.hmn en götb<'beğ: !ay
larından olduğu için hıç yabana 

atılacak bir tay değ:'dir. Belki 
yar:n bu yarışın kahı·amanı Hü
mayundan sonra Haopa olacaktır. 

i~te yarın~. yaşır!dra dar b:

zim bugUn~ü görliş ve sez.~ierı-

miı: .... 
ESKl BİR SEYiS 

Sayın Halkımıza 
Kömür alım ve satımında rastladığınız 

• • zorlukları haber verınız. 
Tozlu, 141ak ve Eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir. Fazla para ver
meyiniz. _Sarih adres ve müsbet vakıalı 

şikayetleriniz derhal takip edilir. 

Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icabı 
borcudur. olduğu kadar, vatan 

Müraca•t yeri: (Ankara ve lstanbulda) 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu sattnalma Komisyonundan 

Dağ ıc; rti 
Ku.zu tlı 

Sıgll' ctı 

Toz. şek.er 

Krerot lW;~r 

Pırın(' 

Noou.t 
Kuru (,':J ı fasulyAsı. 
B.:ıı bunya f~ }yası. 

y~ıl n.crc m k. 
Kınr.12.1 merc ı.e.k 

Sade yağ 

'•ooo 
800 

2000 
3000 
~000 

6500 
1800 
3200 

800 
JhOO 
uo 

27t.ıO 

3100 
450 

1300 
2100 
2WO 
4500 
12-00 
:woo 

450 
1200 
~ 

1700 

Tutarı 

Liıa K. 

5200 
H40 

2400 
2790 
3420 
6050 
~ 

1216 
ı:;G 

752 
147 

5395 14 

fıatı gün ve fgatt 
Lira K. Kllruş 

130 ) 
18-0 ) 
120 ı 
00 ) 
1H ) 
110 1 
47 ) 
38 ) 
17 ) 
47 1 
42 ) 

199 f2 

Kaı>-'llı zarf: 
G78 31/8/1942 pnarteaı 

G,Wllı saat l \.30 tla 
465 75 > , 

686 02 > > 

• 
404 64 K, pal z•r!: 

3ı ı 8/l942 paıar!,,.J 

g 50at 15 te, 

Yaş sı.b<e 
(39 ka}{'ın; 

A:7ı 
Kııo 

24655 
;J()() 

ırtıo 

ıwo 

Ç<·k Az Çok 
MH Adet Demet 
19500 14250 2400 

Demet 

Z t..,-tffil· a g 
Zt>;) 1 n tan-esi 
Sabun 

1500 2814 
1526 10336 70 775 18 

134 ı 
> > 

1100 1080 72 ) 3a8 80 ı<.apaı za-t· 
1100 S6 ) 

23(1(JO 4800 Narh iD.e 16 
ı·illden 

3GO 

31/8/ı942 pazartesi 
gunu saat 15,JO Ja 
Açık ek:sll1ıne: 

31/8/1942 pazart s 

)."umurta 
Süt 
JUse yogurdıı 
s.ııvr' yoğurdu 

Beyaz pı ynır 

K;ışer peynln 
Kavrulmuş !ındılı 
Çf'lclrdemıı üzoo No ll 
Çckird z tiztm: N-O: 12 
Çam fıstık 

Bade.:n ic;ı 

Kuru ınc•r 

Cf'\: z. ~c;~ 
KW'U okay~ı ç-ekırdf'kli 
Kuru k,;dyı.c:ı tekirde-kBız 

oo· . gu 1·g n 

1\!angal kWnü!"il 

15000 
2000 

mıo 

1500 
1200 

800 
600 
400 
400 
75 
65 

too 
5-00 

:ıoo 

:<OO 
Ç't:Al 

250 
K· o 
:ıııoo 

11(•00 
1300 
1300 
1100 

800 
450 

330 
230 
230 
50 
45 
330 

230 
ı~o 

150 
Çciu 

180 
Kllc 
3('(JO 

76e 
1100 
2'12 
795 

1620 
1530 
870 
260 
276 
lW.75 
123.50 
2ll8 

496 
480 
480 

.z~oo 

437 

5 
40 ) 
16 ) 
53 ) 
)31i ) 

192 ) 
145 ) 
65 ı 
69 } 

161 ~ 
190 ) 
4& ) 
911 ) 

16-0) 
ı6C) 

güni..ı sa...ıt 15,45 :e 
56 25 > , 

Açık Ckslltn:e· 
140 02 31/8/1942 p .. ,. 1.,,., 

gurıQ s;ıat 16 t1c!.ı, 

236 70 > > 

Açik eok 'llmf"' 
254 49 3•/8/1042 p zJrte, 

gu u aa t l 61 15 ti! 

~o > 197 77 • > 

Jl.5! 

1 - İ5tanbul K.a: Ö~r,tmıe ok"ıa.run muaU:J11 \e p yon ~U;ı:: a·Jr rı '.' ·ka Ca mikd "dtt. de t ve 
• tahmin bedeıJer vl ilk nat,arı ve ..JTıt" f gon "e "atler" h!:Z.dı oa yaı>h. Yı.\·ecex e y ( r 

eJtSi ıc:-:cye kormı .. tu 

2 - Eks ltme Bryoğluııda İ Bkral ~ddes nrle İsicı:-ı.b:.ıl !,ise.er m ıha
0

brt \.'~ gın<i•' ıo.ı,. c: 
p: caKtır. i~te-klıfc. ı1k teminat. ,rını meLP.üı mlhasf'~llk vrznesıne yatıJ' ık t"nı n t ~r 

y -

V(' l~J 

senesin!_ aıt Tıea.reı Odası \esıkaia· ~ e bır ~ k c:ına gehn,n.J.erı ve f ı t nt>K p!,ıı ı:. J 
den bır sa,ıt eY'\'"I tevdı etmtleri. 

3 - i:Jle.f\ ılır iJr1namryi okı..l ıdartt nciin go. ;..il ok 1G'' · et<ki ı:. ılin olu r . 7 9', 

SARAÇHA. "EBA,I IIORDOR CADDESl.!\DE: Hl"SUSİ . 
Kız - Erkek 

Ana -ilk HA YRiYE LiSELERi Orta - Li•e 
\'atılı - Yatı "' 

"rrılebe ka::dın3 başlanmıştır F ki ta'eb ın Ey}Cıı n bışaıe kac!ar ta it.le ni yatl araiı: kayıtla ını y n 1(" c 
lf:ızın1dır, Sınl.l blitünlemc ımtiıhanıarma 31 Ağu-tQs Pau ·t{.sı Lise bit;rnıe lmt:han!ar na 8 EY uJ Salı, Qr a kl 
e·""n',e ımt..ı.honla;ıoo 10 Ey}Ul Pl'J'ş nllbe \e <..Jgunluk ·mtih:.ı.n a lna na 2-l F.ytı:ıı Pe:j~ınbr gunu b an c kt 
J\iuraeoaat her giın 10 dan 17 ye kadardır .Eı.!tıcbJ l ~n" ilk nı!1 ard n başıar C ndfrz.li.. ta,.eb m <.tl'b n lıw w 
vrsa·t·yle nak1e--li r. Telrt n: .20530. 

-- ~ 

,-çocuK ESiRGEME KURUMU .. 
Beyoğlu kaza kolu m.,nfa:ıtine~ Bu a4am 

MAKSiM Alaturka Kısmında 
SAAT 3 E KADAR B°()YÜK MÜ AHERE 

Bu ge<:c için 25 kişilik muht~em SAZ HEY'ETİ, aynca 
kıymetli san'atkar MÜZEYYEN SENAR seanslan ve bii

yük ınuvafiakiyetle devanı eden ŞARK RÜYASI REVÜSÜ 
AJTıca mubtelil numaralar ve ~ürpri2Jer. 

İstanbul Bölge San'at Okulu Müdürlüğünden: 
O~ulun a: .. ·d 35 l;ı a ııcrctl1 hasta bakıcılıg:ı a.çı.k:tı: Sıhlht ~f$atta 

bul~nrr.ı.:ş b ışde tı·c::-übelt olup ta istt'kll olanlar tetk.ı.k ed 1lmf'k ti:.::ere 
clindekı v~ ... ıı<. P O~ul Mucu. liüi'üne ıtet~mf'leri iliın oJunıJ.<. •9217> 

-~-

Yat. ı 

F.. :tek y 
İlk Orta - L:se 

• 
1 

Her g"n saat 10 - 18 
Husus .. ye .. Jero1" y, b .. :..ııcı rt.Le. 

besinin slihhat ~ anı. baL!ylE" y. k 
k.ayı!ları!H AğJ.E.to o ı: k .ar 

KOLEJ Ya~ı~z 
T~ ic...'iimde Sıra."-ervUer U 

~ "ında + Jebe kayde<i· r. 
oı,rrctı l l eıı-en)ıniyet verm.cit, talf'-
'l.r. k. d r 0.n~~khr. Ec:;k t.,Jebe 
ye~A d Telern, 4115~ 

KARAR HULASASIOIR. 
ihtıkar 912/305 
~Iılıt Korunflkl Kai".'un a rn (-

fetten su<.' t: B.Jkt• öy i ta..~on c d
dt"Sl iQ s yı düıkk~nda '.ktrt.3s~ '("' 
sa re tıcartt y e rr.ı·.,,gul AJe to Kc ~ .... , 
nı Nal"tn tı~kkında İ tanbul M.li.i Ko
ıı.ı.rı.n1a .. 1 !ık.eme nde c~rcyan t."Jl'n. 

m.,;hakeınes nf t·ccs:n<?e Ell\.'lunun .t·l
li ~:::ı.tı t ole' ,,::-u;-.cian 1\-liPl Koı·unı a 
KaıH.ınu•wn 50/3, 4, 63 ünC'il mrtddr ... 
:k~ muC'a,lf'l'OC beş lira nğlr pa:s. ce... 
z.a.:.ı ödemPs.:ne ve y~:di gün rnudd'l'.·t
le de dülamnının kapntılma~ı:ı, Vlflı 
h»ikiim k.at"i;ıptg;nae ücreti Stı~·hıya 

a:t olmak üı.ere karar lı ıl .. rı ınn1 
Son Tı•lgr:ır G .. ı.P'..es.ıudre neşrL"d ln1ıe
sine 27.5.942 taı'ih,ndc karaı \ifl~ld. 

"29t1• 
ZAYİ - KerıaI!ye N"UC•ı! :\["'-n l .. 

luğur.dan aldığım hü~r~l cu anımı 

zayı ey:N~m. Ye nisınl alncag1mdıan 

zayıın hükmü yoktur. Bı yogıl K 1-

yoncukulluk Cad. 47 Kemal ye n 
Apçı.ğa: Köyüaıden 927 dogurr.lu H.n• 
lll oğlt• Lutr. AKHA"I. 

S:.ıh ve Başm ı1rır:-i.rl C!cm İ zet 
B e - N'eşı'y::ıt n ···kil u 

Cev~' 1 KARABİJ.C ı•ı 
sm; TLLGRAF )L\ 1 BAA>'l 

, 


